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TOUR CODE :   RU291101BZ 
 

ก าหนดการเดินทาง  พฤษภาคม-กรกฎาคม 2558 

วันแรก  กรงุเทพฯ  – โดฮา      

23.30 น.   นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 แถว Q  สายการบินกาตาร์แอร์เวย์  (QR)  
 

วันทีส่อง  โดฮา - มอสโคว ์

02.40 น.    นําท่านเหิรฟ้าสู่ โดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 837 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน…. 
05.30 น.    เดินทางถึง สนามบินโดฮา...แวะ เปลี่ยนเครื่องบิน 
07.30 น.    นําท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที ่QR 231  
12.40 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานวนุกโควา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับ

กระเป๋าสัมภาระ นําท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย และยัง
ครองอันดบัเมืองที่ใหญ่ทีสุดของยุโรป มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี จากนั้น
นําชมความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย รถไฟใต้ดินมอสโคว์ ชมสถานีรถไฟใต้ดิน การ
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ตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกลาส (กระจกสี) อีกทั้ง
โคมไฟและงานประดับประดาต่าง ๆ ล้วนปราณีต วิจิตรบรรจง 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Cosmos Hotel หรือระดับเดียวกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ 
 

วันที่สาม พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก  
 จากนั้นนําผู้มีเกียรติสู่ พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์ จึง 

เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่าง ๆ ของรัสเซีย นําท่านชม   พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์  หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุด 
ของรัสเซีย จัดแสดงเครื่องทรง ราชรถ ราชบริภัณฑ์ของพระเจ้าซาร์ จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาว 
อิตาเลียน เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชมโบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล โบสถ์ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์ค   
แอนเจล ไมเคิล เป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ชมระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735  

 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อ ทําให้ระฆังแตก 
  ปัจจุบันวางโชว์ไว้ภายในพระราชวังเครมลิน ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุด 
 ในโลก ทําด้วยบรอนซ์ น้ําหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนําท่าน  ชมจตุรัสแดง  เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดง
ใหญ่ ๆ และการชุมนุมต่าง ๆ ท่านจะได้มีเวลาอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อาคารพิพิธภัณฑ์แห่งชาติรัสเซีย สุสานเลนิน และ 
วิหารเซนต์บาซิล ตัวโบสถ์มีหลังคาสูงยอดแหลม มีโดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม ขนาดเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไป ไม่มีที่ใด 
เหมือน มีที่เดียวในโลก และจากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมและเลือกซ้ือสินค้า แบรนด์เนมชั้นนําภายในห้างกุม สถาปัตยกรรม 
ที่เก่าแก่ของเมืองที่มีความสวยงามโดดเด่น  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Cosmos Hotel หรือระดับเดียวกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ส่ี  ซากอร์ส – สแปร์โร่ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก  
จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส เดินทางออกจากกรุงมอสโคว์ไปประมาณ 70 
กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 1.30 ช่ัวโมง ชมโบสถ์เก่าแก่ ที่ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ 
มีแท่นสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สําหรับนักร้องนําสวด ช้ันล่างเป็น
ห้องครัวสําหรับทําอาหารให้กับคนจน จากนัน้ชมโบสถ์อัสสัมชัญ สร้างเลียนแบบ
โบสถ์ที่พระราชวังเครมลิน เข้าชมภายในได้เฉพาะช่วงฤดูร้อน และชมโบสถ์ทรินิตี้ 
สถาปัตยกรรมเป็นแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง 
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ภายในมีโลงศพเงินของนักบุญเซอร์เจียส ผู้ก่อตั้งเมืองซากอร์ส ประชาชนที่ศรัทธา จะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ
ของท่าน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบรัสเซีย  
จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าที่ระลึก บริเวณตลาดนัดหน้าโบสถ์ ซ่ึงเป็นแหล่งจําหน่าย
สินค้าที่ระลึกที่ขึ้นชื่อ เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ สินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้าน งาน
ฝีมือ ของ เล่นสําหรับเด็ก ของใช้ในฤดูหนาว เช่น ผ้าพันคอไหมพรม ถุงมือกันหนาว และ
สินค้าเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ   ได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับเข้ากรุงมอสโคว์ นําท่านสู่ สแปร์โร่
ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
กับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ที่สร้างเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ตึก ที่สร้างด้วย
รูปทรงเดียวกัน   

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําท่านผู้มีเกียรติชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus ที่โด่งดังไปทั่วโลก มีการแสดงของสัตว์แสนรู้ มายากล 
กายกรรม และการแสดงผาดโผน จบการแสดงนําท่านผู้มีเกียรติเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Cosmos Hotel หรือระดับเดียวกัน พักผ่อน
ตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่หา้   วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก  
จากนั้นนําท่านชม วิหารเซนตซ์าเวียร ์เป็นวิหารที่สําคัญของนิกายรัสเซียนออโท
ดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติ สร้างเป็นที่ระลึกถึงพระเจ้าอเล็ก
ซานเดอร์ที่ 1 ที่สามารถขับไล่กองทัพนโปเลียนไปได้ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําท่านสู่ ถนนอารบัต ย่านการค้า มีของซื้อของขายมากมาย เป็นถนนที่
ขึ้นชื่อของกรุงมอสโคว์ ได้เวลาเดินทางสู่สนามบิน  

18.55 น.    นําท่านเหิรฟ้าสู่สนามบินโดฮา  โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 230 

วันที่หก     โดฮา - กรุงเทพฯ 

00.05 น.    เดินทางถึงสนามบินโดฮา เปลี่ยนเครื่องบิน 
02.15 น.   นําท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836  
12.40 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 
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ทัวร์รัสเซีย 6 วัน 3 คืน บินกาตาร์แอร์เวย์ส  QR 
 

 
อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน ช้ันประหยัด ไป - กลับ พร้อมคณะ ตามเส้นทางที่ระบุ     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าน้ํามันจากสายการบิน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง หากสาย

การบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี ้
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ค่าที่พัก โรงแรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน)  พร้อมอาหารเช้า  (หากวันเข้าพักตรงกับช่วง

เทศกาล งานแฟร์ หรือการประชุมต่าง ๆ ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว  อันมีผลทําให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ) 

 รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ    
 ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชํานาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)   
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ 

อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างด้าว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 % (กรณีออกใบกํากับภาษ)ี 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท,์  ค่าซักรีด,  ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ัง

พิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ//ค่าทิปไกด์และหัวหน้าทัวร์ในยุโรปโดยเฉลี่ย 6 Euro/ท่าน/วันทํางาน  
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน) 
 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ  

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 
(พักห้องละ 2 ท่าน) 

เด็กเสริมเตียง   
(พักผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เด็กไม่เสริมเตียง(พัก
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดี่ยว 

27 พฤษภา –  1 มิถุนา 58 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

28 พฤษภา –  2 มิถุนา 58 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

31 พฤษภา –  5 มิถุนา 58 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

10-15 มิถุนายน 2558 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

17-22 มิถุนายน 2558 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

24-29 มิถุนายน 2558 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

1-6 กรกฎาคม 2558 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

8-13 กรกฎาคม 2558 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 
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เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  4 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ไม่ว่ากรณีใดใดท้ังส้ิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

 กรณี ยกเลิกการเดินทาง 

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจําท้ังหมด  

 แจ้งล่วงหน้า 31 - 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําตั๋วท่านละ 5,000 บาท 

 แจ้งล่วงหน้า 16-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์ 

 แจ้งล่วงหน้า 1–15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์ 

 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินท้ังหมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ  
 ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาทและอ่ืนๆ 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีท่ีไม่สามาร ถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดโดยหัก

ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้าต้องการ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางป ระการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

3. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ี เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ  ไม่ว่าวีซ่าผ่าน แต่
ไม่เดินทาง หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใ นการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ

สถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองท่ีนั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ี พักใน

ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการ
บิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทาง

เป็นสําคัญ และ บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้าม

นําเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจ
คนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่า นได้ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน   บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ี

สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง  รวมท้ังบริษัท ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย
งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพําพักอยู่ในประเทศไทย 

6. มคัคุเทศก์ พนักงาน  และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนบริษัท ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น  
7. เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริ ษัท

ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  
8. การREFUND ตั๋ว ใช้เวลาในการดําเนินการประมาณ 45 วัน หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละสายการบิน..... 
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ใบจองทัวร์รัสเซีย  

ชื่อ – สกุล ผู้จอง ........................................... ........................................ ........... 

จํานวนผู้เดินทาง.........................ท่าน 

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

มอืถือ................................. ..........................................E-mail :.............................................................................. 

กรุณาระบุ E-mail เพ่ือประโยชน์ในการรับส่งเอกสาร (โปรแกรมทัวร์,ใบนัดหมาย,ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น) 

รัสเซีย 6 วัน 3 คืน 

TOUR CODE :   RU291101BZ 
 

จองทัวร์โปรแกรม .................................................................. จํานวน ........6..........วัน 

เดินทางโดยสายการบิน .........................สายการบิน Qatar Airways................................................ ............. 

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

รายชื่อผู้เดินทาง (กรณีเดินทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าหนังสือเดินทาง) 

1. ชื่อ - นามสกุล............................................................ ..............................................  

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

2. ชื่อ - นามสกุล............................................................ ..............................................  

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

3. ชื่อ - นามสกุล............................................................ ..............................................  

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

4. ชื่อ - นามสกุล............................................................ ..............................................  

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

5. ชื่อ - นามสกุล............................................................ ..............................................  

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

6. ชื่อ - นามสกุล............................................................ ..............................................  

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

7. ชื่อ - นามสกุล............................................................ ..............................................  

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

8. ชื่อ - นามสกุล..................................................... .....................................................  

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

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

ห้อง 

อาหาร  ไม่ทานเนื้อวัว              ไม่ทานเนื้อหมู              ไม่ทานสัตว์ปีก             ทานมังสาวิรัต  

รายละเอียดอ่ืน

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

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

 

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองท่ีนั่ง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที่ แฟกซ์ 02-428 2125 *** 
E-mail : u.travel@hotmail.com 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02 – 428 2114 , 02 – 872 0520  

 


