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SWITZERLAND พชิติยอดเขาจุงเฟรา 

จุดเด่น 

 

 ขึน้รถไฟภเูขาสู ่ยอดเขาจงุเฟรา 

 ถา่ยรูปกับ อาคารรฐัสภาของประเทศ , หอนาฬกิาประจ าเมอืง 

 ชม บอ่เลีย้งหมสีนี า้ตาล ทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของกรุงเบริน์ 

 หมูบ่า้นทาช หมูบ่า้นสดุทา้ยทีจ่ะน าทา่นเดนิทางโดยรถไฟ Tasch 

 จดุชม ววิกรอนเนอรแ์กรต ทีท่า่นจะไดเ้ห็นทศันยีภาพทีส่วยงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ 

 ปราสาทชลิยอง ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี สรา้งบนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนวีา 
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 อนุสาวรยีช์าล ีแชปลนิ ดาวตลกคา้งฟ้าชาวองักฤษ 

 อนุสาวรยีส์งิโต ใหท้า่นมเีวลาอสิระเดนิเลน่ชม ทะเลสาบลเูซริน์ 

 จตัรุสัปาราเดพลาทซ ์จัตรัุสเกา่แกท่ีม่มีาตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่17 
 

ชื่อโปรแกรม SWITZERLAND พชิติยอดเขาจุงเฟรา   
จ านวน 7 วนั 4 คนื 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - โดฮา 

 
17:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก ชั ้น 4 ประตูทางเขา้ 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน 
QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ 
 

21:15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดย

เทีย่วบนิที ่QR833 
 

วนัที ่2 โดฮา - ซูรคิ - เบริน์ - เจนวีา - โลซานน ์

 

00:05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

01:30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงซูรคิ Zurich ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่

QR093  
 

06:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน กรุงซูรคิ Zurich ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่กรุงเบริน์ เมอืงหลวงของประเทศ ชมเขตตัวเมอืง

เก่า ทีอ่าคารบา้นเรือนยังไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีหมือน เมื่อหลายรอ้ยปีก่อนจนองคก์ารยูเนสโก ้
ประกาศใหเ้ป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกดา้น วัฒนธรรม ถ่ายรูปกับ อาคารรฐัสภาของประเทศ, หอนาฬกิา

ประจ าเมอืง แวะชม บ่อเลีย้งหมสีนี า้ตาล ทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบริ์น และพลาดไม่ไดก้ับการเดนิชมน ้าพุ

กลางเมือง ที่มีจ านวนอยู่เกา้บ่อ 
จนไปสิ้นสุด เอาที่หอนาฬิกา

ประจ าเมือง ที่จะมีการตีบอก
เวลาพรอ้มบรรดาตุ๊กตากลที่จะ

เคลือ่นไหวประกอบ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหาร

กลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจนวีา น าชมเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางการ
ประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั ้งองค์การสากลระดับโลก อาทิ 

องคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูป

กับ น า้พุเจทโด ทีฉ่ีดสายน ้าพุ่งสงูขึน้ไปในอากาศถงึ 390 ฟุต 
เปิดเฉพาะวนัอากาศด ีและถา่ยรูปกบั นาฬกิาดอกไม ้สญัลกัษณ์

ทีส่ าคัญของเมอืงเจนีวา จากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืงโลซานน ์
LAUSANNE เมอืงทีต่ัง้ศาลสูงของประเทศและเมอืงนี้ยังเคย

เป็นเมอืงทีป่ระทับของสมเด็จ ย่า, สมเด็จพระพีน่างฯ ลน้เกลา้

รัชกาลที ่8 และรัชกาลปัจจบุนั ขณะทรงพระเยาว ์แวะถ่ายรูปกับ 
ศาลาไทย ทีส่วยงามตัง้อยูใ่นสวนสาธารณะรมิทะเลสาบเจนวีา 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
ทีพ่กั   NOVOTEL LUSANNE หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัที ่3 ทาซ - เซอรแ์มท - รถไฟกรอนเนอรแ์กรต ชมววิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทกุทา่นออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นทาช Tasch หมูบ่า้นสดุทา้ยทีจ่ะ

น าท่านเดินทางโดย รถไฟ Tasch 

**กรุณาเตรียม Overnight Bag 
ส าหร ับพ ักค้า งคืน**  เพื่ อ เ ดิน

ทางเขา้สู่ เมอืงเซอร์แมท เมอืงเล็กๆ 
ซึง่ตัง้อยู่บนเทอืกเขาแอลป์ ระหว่าง

ทางท่านจะไดช้มทวิทัศน์ทีส่วยทีสุ่ด
ของสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ว่าจะเป็น

ทิวทัศน์อันสวยงามของ ทะเลสาบ

ทนู Thuner See และ ทะเลสาบเบรยีงซ ์Brienzer See เสมอืนเมอืงแหง่นีถู้ก
โอบลอ้มอยูใ่นออ้มกอดของหบุเขาและสายน ้าสฟ้ีาครามสดใส ของทะเลสาบ หรอื

จะเป็นทัศนียภาพของยอดเขาที่ปกคลุมดว้ยธารน ้ าแข็งในเสน้ทาง Furka-
Oberalp Bahn ทีพ่าดผ่านกลางเทอืกเขาแอลป์ อสิระใหท้า่นไดพั้กผ่อนและเก็บ

ภาพธรรมชาตอินัสวยงามและขึน้ชือ่ของสวติเซอรแ์ลนด ์

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่าน น ัง่รถไฟไตเ่ขาจาก สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรตบานห์ สู่

จุดชมววิ กรอนเนอรแ์กรต ทีท่่านจะไดเ้ห็นทัศนียภาพทีส่วยงาม

ของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ จากนัน้ใหท้า่นอสิระเดนิเทีย่วชม เมอืง
เซอรแ์มท เมอืงสกรีสีอรท์ทีไ่ดรั้บความนยิมสงู เนือ่งจากเป็นเมอืงที่

ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่มีใชน้ ้ ามัน 

เชือ้เพลงิ มเีพยีงแบตเตอรีแ่ละแรงงานสตัวเ์ทา่นัน้ และยังมฉีากหลัง
ของตัวเมอืงเป็น ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่ี

รูปทรงสวยทีส่ดุในสวสิ 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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ทีพ่กั  ASTORIA HOTEL ZERMATT หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่4 มงเทรอซ ์- ปราสาทชลิยอง - เวเวย่ ์- อนิเทอรล์าเกน้ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชว่งเชา้ใหเ้วลาทา่นเดนิเล่นใน เมอืงเซอรแ์มท ชัว่ครู่ กอ่นน า
ท่าน ขึ้นรถไฟสู่หมู่บา้นทาช กลับมาขึน้รถโคช้คันเดมิ ออก

เดนิทางสู่ เมอืงมงเทรอซ ์Montreux เมืองตากอากาศริม
ทะเลสาบเลอมังค์ที่สวยงาม น าท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทชิ

ลยอง Chillon Castle ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้ง
บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนีวา ตัง้แต่ยุคโรมันเรืองอ านาจโดย

ราชวงศซ์าวอย โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดนิทางของ

นักเดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะ สญัจรผ่านไปมาจากเหนือสูใ่ต ้
หรอืจากตะวนัตกสูต่ะวนัออกของสวติเซอรแ์ลนด ์เนื่องจากเป็น

เสน้ทางเดยีวทีไ่ม่ตอ้งเดนิทางขา้มเทอืกเขาสูงชัน ปราสาท
แห่งนี้จงึเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึง่เอาเปรียบชาวสวสิมา

นานนับรอ้ย ปี ปราสาทแหง่นีจ้งึเป็นอนุสาวรยีแ์หง่ความเกลยีด

ชงัของชาวสวสิ ในปี ค.ศ.1530 เกดิการตอ่ตา้นการเอารัดเอา
เปรยีบของราชวงศซ์าวอย โดยมคีนหนุ่มเลอืดรอ้นแห่งเจนีวา 

3 คน ไดเ้ป็นผูน้ าต่อตา้น แต่ทา้ยทีสุ่ดคนหนึ่งถูกจับประหาร
ชีว ิต  คนหนึ่งหนีหายไป 

ส่วนอีกคนหนึ่ง ถูกจับขัง

คุกล่ามโซ่ไวท้ี่ปราสาทชิ

ลยองนานถึง 4 ปี ก่อนที่

ร าชวงศ์ซาวอย  จะถู ก
ท าลายอย่างสิน้เชงิจากกองทัพแห่งเบริน์ในปีค.ศ.1536 จากนัน้เดนิทางตอ่

สู ่เมอืงเวเวย่ ์เมอืงสวยน่ารักทีต่ัง้อยู่ในรัฐโวของสวติเซอร์แลนด์ โดยตัว
เมอืงตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและ

ความมชีือ่เสยีงของเวเวย่ม์มีากขนาดว่านักทอ่งเทีย่ว ตา่งก็ขนานนามเวเวย่์ 

และมงเทรอซ์ ใหเ้ป็น ไข่มุกแห่งรเิวยีร่าสวสิ Pearls of the Swiss 
Riviera เพราะมอีากาศด ีอบอุน่เกอืบทกุฤดกูาล แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยี ์

ชาลแีชปลนิ ดาวตลกคา้งฟ้าชาวอังกฤษ มผีลงานสรา้งชือ่เสยีงในอเมรกิา 
และเลอืกเวเวย่เ์ป็นสถานทีพั่กกายใจในบัน้ปลายของชวีติ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ก่อนเดนิทางต่อสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ Interlaken เมืองสวยในหุบเขาที่ตัง้ริมฝ่ังของ 2 ทะเลสาบ คือ

ทะเลสาบธนุน ์และเบรยีนซ ์
 

ค า่  บรกิารอาหารกลางค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

ทีพ่กั  CITY OVERLAND INTERLAKEN หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 กรนิเดอรว์าลกรุน - ยอดเขาจงุเฟรา - เมอืงลูเซริน์ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าทา่นเดนิทาง โดยรถโคช้ สู ่เมอืงกรนิเดอรว์าลกรุน Grinderwald Grun ชมุชนเล็กๆ น่ารัก เพือ่ขึน้รถไฟ
ภูเขาสาย จุงเฟราบาหเ์นน Jungfrau Banen สู่ ยอดเขา

จงุเฟรา ซึง่ตลอด 2 ขา้งทางทา่นจะไดส้มัผัสกับธรรมชาตขิอง

ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่งด งาม ระหว่างการ
เดนิทางรถไฟจะจอดใหท้่านชมความงดงามและยิง่ใหญ่ของ

เทือกเขาแอลป์ จนเดนิทางถึงยอดเขาจุงเฟรายอร์ค 3,454 
เมตรจากระดับน ้าทะเล และไดรั้บการขนานนามว่า TOP OF 

EUROPE ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสรา้งเสน้ทาง

รถไฟสายนี้ เมือ่ วนัที ่21 กมุภาพันธ ์ค.ศ.2012 ใหท้า่นเดนิชม
ประวัตขิองการก่อสรา้ง น าท่านชมววิสวยและสัมผัสอากาศที่

หนาวเย็นบนสถานีตรวจวดัสภาพภูมอิากาศ SPHINX จากนัน้น า
ชม ถ ้าน ้าแข็ง ทีไ่ดรั้บการขุดเจาะและตกแต่งไวอ้ย่างงดงาม

กอ่นใหเ้วลาเดนิเลน่สบายๆ หรอืซือ้ไปรษณียบตัรสง่กลบับา้นจาก TOP OF EUROPE 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บนยอดเขา) 

น าทา่นเดนิทางจากจงุเฟราสู ่เมอืงเลาเทน่บรุนเนน่ โดยรถไฟ
อีกดา้นหนึ่งน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ Lucerne เมือง

ท่องเทีย่วอันดับหนึ่งของสวสิ น าท่านชม เมอืงลูเซริ์น ถ่ายรูป
กับ อนุสาวรยี ์

สงิโต ใหท้่าน

มี เ ว ล าอิส ร ะ
เ ดิ น เ ล่ น ช ม 

ท ะ เ ล ส า บ ลู
เซริ์น ที่ไดช้ ือ่

ว่าถูกถ่ายรู ป

ม ากที่ สุด  ร วมทั ้ง  สะพานไม้ Kapellbrücke Bridge 
สัญลักษณ์ของเมืองลูเซริ์น และเลือกซื้อของที่ระลกึ สนิคา้

คุณภาพดขีองสวสิ อาท ินาฬกิาดัง, ช็อคโกแลต, มีดพับของ
ทหารสวสิ ฯลฯ 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

ทีพ่กั  IBIS BUDGET HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัที ่6 น า้ตกไรน ์- ซูรคิ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชาฟเฮาเซน่ เมอืงทีต่ัง้ของ น า้ตกไรน ์

Rhein Fall ทีย่ ิง่ใหญ่และสวยทีสุ่ดของสวสิ ใหท้่านเดนิเล่น
ถ่ายรูปชั่วครู่ก่อนน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูร ิค เมืองใหญ่

ศูนย์กลางธุรกจิ การคา้ การเงิน การธนาคาร เมืองตัง้อยู่ริม
ทะเลสาบซูริค น าท่านถ่ายรูปววิสวยๆของทะเลสาบ ซูริคเคย

เป็นทีต่ัง้โรงกษาปณ์ ชว่งศตวรรษที ่13 อันเป็นจุดเริ่มตน้ของ
การเป็นเมอืงศนูยก์ลางการเงนิ-การธนาคารของประเทศ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านสู ่จตัุรสัปาราเดพลาทซ ์Paradeplatz จัตุรัสเก่าแก่
ทีม่มีาตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่17 ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางของ

การคา้สัตวท์ีส่ าคัญของเมอืงซูรคิ ปัจจุบันจัตุรัสนี้ไดก้ลายเป็น

ชุมทางรถรางทีส่ าคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์ กลางการคา้
ของย่านธุรกจิ ธนาคาร สถาบันการเงนิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ

สวติเซอร์แลนด์ จากนั้นน าท่านเดนิเล่นบนถนน บานโฮฟซ
ตราสเซอ Bahnhofstrasse เป็นถนนอันลอืชือ่ทีม่คีวามยาว

ประมาณ 1.4 

กโิลเมตร เป็น
ถนนที่ เ ป็ นที่

รู ้จั ก ใ น ร ะดั บ
นานาชาตวิ่าเป็น ถนนชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้ราคาแพงทีส่ดุแห่งหนึ่ง

ของโลก ตลอดสองขา้งทางล ว้นแลว้แต่ เ ป็นที่ตั ้งของ
หา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อัญมณี รา้นเครื่องประดับ รา้นนาฬกิา

และโรงแรมระดบัหรู 

 
14:00 น.  เดินทางไป ท่าอากาศยาน  กรุงซูร ิค  Zurich ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์  
 

18:30 น. ออกเดนิทางสู ่โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR096 

 

วนัที ่7 โดฮา - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 
01:15 น. เดนิทางถงึ โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 
02:10 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR836 

 
12:40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

วซีา่ 

สวติฯ 

เดอืน  กรกฎาคม 

06 ก.ค. 60 - 12 ก.ค. 60 * วนัอาสาฬหบชูา 72,999 70,999 68,999 12,000 4,000 

20 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60  72,999 70,999 68,999 12,000 4,000 

เดอืน  สงิหาคม 

10 ส.ค. 60 - 16 ส.ค. 60 * วนัแม ่ 72,999 70,999 68,999 12,000 4,000 

24 ส.ค. 60 - 30 ส.ค. 60  72,999 70,999 68,999 12,000 4,000 

เดอืน  ตลุาคม 

12 ต.ค. 60 - 18 ต.ค. 60  69,999 67,999 65,999 12,000 4,000 

19 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60 * วนัปิยมหาราช 72,999 70,999 68,999 12,000 4,000 
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้
 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 40 Euro /ทา่น ตลอดทรปิการ

เดนิทาง 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
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 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่)  

 คา่วซีา่นักทอ่งเทีย่ว กรณียืน่ขอ VISA SCHENGEN จะตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมในการยืน่ ทา่นละ 4,000 บาท (คา่วี

ซา่อาจมกีารเปลีย่นแปลขึน้ลงตามอัตราคา่เงนิ) (คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูจะไม่คนืคา่ธรรมเนยีมใหก้บัทา่น ไม่
วา่ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไม่ก็ตาม) 

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณี ไมม่วีซี่า หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษัิทด าเนนิการยืน่เอกสารวซี่า จะตอ้งมคีา่ธรรมเนียมในการด าเนินการ 

ทา่นละ 4,000 บาท  
 กรณีที ่ยงัไมอ่อกต ัว๋ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหัก 

คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มคา่ธรรมเนยีมในการยนืวซีา่ และจะคนืเงนิสว่นทีเ่หลอืใหภ้ายใน 7 วัน 

หลงัจากวนัทราบผล  
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 กรณีที ่ออกต ัว๋แลว้ และวซีา่ไมผ่่านการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนยีม

ตามราคาจรงิ 
 กรณี วซีา่ไมผ่า่น การพจิารณาจากทางสถานทตู บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

 การยืน่ขอวซีา่เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้มสง่มอบ

เอกสารประกอบการยื่นวซี่า ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สัปดาห ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทาง

สถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซี่า

อกีครัง้หนึง่) 
 กรณีท่านส่งเอกสารในการท าวซี่าล่าชา้ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทตูสวติเซอรแ์ลนด ์
 
สถานทีต่ดิตอ่ 

การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ **ใชเ้วลาในการขอวซี่า
ประมาณ 15 วนัท าการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์* 

 

การเตรยีมเอกสาร  
1. ส าหรบับุคคลท ัว่ไป 

 หนังสอืเดนิทางมอีายุเหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านได ้

ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (ถา้ทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายส ี 2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, 

ไม่เอารูปรับปรญิญา, ใสช่ดุครุย, หรอืใสช่ดุราชการ, ไม่ยิม้, พื้น

หลังเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้มเป็นภาพถ่ายที่
สแกนจากคอมพวิเตอร)์   

 ส าเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน 

 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศัพท ์มือถอื/เบอร์บา้น/เบอร์ที่

ท างาน/ทีอ่ยู ่เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซีา่ 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีทีคู่ส่มรสเสยีชวีติ) ใบมรณะ

บตัร  
 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกลุ (ถา้ม)ี  

 หลกัฐานการเงนิ (กรุณาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ STATMENT เลม่เดยีวกนั) 

1. หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออก

โดยธนาคาร ระบ ุชือ่เจา้ของบัญช ีใหค้รบถว้น (สะกดชือ่-นามสกลุใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ี
อายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

2. STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไม่ต า่กวา่ 100,000 บาท
ต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (สะกดชือ่-นามสกุลใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

3. สมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ทีส่ถานทตูในวัน
สมัภาษณ์ 

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่นัน้ ** 
 หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษัิททีท่า่นท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

1. กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษัิททัว่ไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

2. กรณีประกอบธุรกจิสว่นตัว ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคัดไม่เกนิ 3 เดอืน) หรือ 

ส าเนาใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมชีือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้สว่น หรอื
เป็นเจา้ของกจิการดว้ย     

3. กรณีท าธุรกจิสว่นตัว (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังสอืชีแ้จงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้) 

4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงานนัน้ๆ (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย) 

ไมส่ามารถใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยืน่ตอ่สถานทตูได ้  
2. ส าหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบคุคลทัว่ไป และขอเพิม่เตมิดงันี้)  

 หนังสอืรับรองการเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเทา่นัน้) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเทา่นัน้  

3. ส าหรบัเด็ก ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายไุมเ่กนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดงันี้) 
 หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางทีท่ าจากทีว่่าการอ าเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบดิาหรือมารดาทา่นใดทา่นหนึ่ง 

ไมต่อ้งท า)  

 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 15 ปีขอส าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใชบ้ตัรประชาชน

เด็กได)้  
 ส าเนาบตัรประชาชน (บดิา และมารดา)   
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 ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา 

 กรณีทีบ่ดิา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากตน้สงักดั และส าเนาบัตรขา้ราชการ 

1 ชดุ  
 หลกัฐานการเงนิ (ส าเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารถา่ยตัง้แตห่นา้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบดิา หรอืมารดา  

 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. ส าหรบับุคคลทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งประเทศแตม่ถี ิน่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์จนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อย่างนอ้ย 1 เดอืน 

ดงันัน้ตอ้งเปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบรอ้ยก่อน จงึจะสามารถยื่นวีซ่าได ้

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซีา่ขึน้อยู่กบัทางสถานทตู) 
 

*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของทา่น *** 
 

หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั

หมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วดว้ยเชน่กนั 
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ใบจองทวัร ์ ยโุรป 
 
ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    

E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
2. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
3. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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