
 

 

 
 

 
 

คร้ังหน่ึงในชีวติพุทธศาสนิกชน ร่วมเดนิทางสู่เมืองยอกยาการ์ต้าเพื่อสักการะ  
“มหาเจดย์ีบุโรพุทโธ” ทีเ่ก่าแก่และยิง่ใหญ่ในบรรยากาศสุดพเิศษ  
พักโรงแรมใกล้บุโรพุทโธ ชมพระอาทติย์ขึ้น ณ เจดย์ีบุโรพุทโธ 

“ รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างครบถ้วน อาหารทุกม้ือ พักโรงแรมใกล้บุโรพุทโธ 1 คืน” 
 

กาํหนดการเดนิทาง 

วนัทีเ่ดนิทาง พกัคูท่่านละ 

เดก็อายุตาํกวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 
2 ท่าน 

พกัเดีย่วเพิม่ 
เสรมิเตยีง ไม่เสรมิเตยีง 

19-22 ก.พ. 29,900.- 28,900.- 27,900.- 5,000.- 

17-20 ม.ีค. 28,900.- 27,900.- 26,900.- 5,000.- 

โรงแรมทีพ่กั บุโรพุทโธ  : Manohara Hotel  หรอื Sarasvati Hotel (3 ดาว) 
 

   ยอกยา 2 คนื :  Jogjakarta Plaza Hotel //Grand Tjokro Yogyakarta หรอืระดบัเดยีวกนั (4 ดาว) 
 
 
 



วนัแรก       กรุงเทพฯ - จาการต์า้ – ยอกยาการต์า้-วดัปะวน – วดัเมนดุท 
03.30 พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์ G สายการ

บนิการรู์ดา้อนิโดนีเซยี เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มชว่ยอาํนวยความสะดวกในการเชค็ทีน่ั่ง 
06.35 ออกเดนิทางสูจ่าการต์า้ โดยสายการบนิ การร์ดูา้ อนิโดนีเซยี เทีย่วบนิที ่GA 865 ระหวา่งการเดนิทาง

บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่ 
10.05 เดนิทางถงึสนามบนิจาการต์า้**รอเปลีย่นเคร ือ่ง** 
12.10 แวะเปลีย่นเคร ิอ่งเพือ่เดนิทางตอ่ สู่ยอรค์ยาการต์า้ โดยเทีย่วบนิที ่GA208 ระหวา่งการเดนิทางบรกิาร

อาหารและเคร ือ่งดืม่ 
13.25 เดนิทางถงึสนามบนิยอกยาการต์า้ หรอืเรยีกสัน้ๆ กนัวา่ 

“เมอืงยอกยา” หรอืบางท่านจะออกเสยีงเป็น “จอ๊กจา” ก็ได ้
เชน่กนั ยากยาเป็นเมอืงแห่งอารยธรรมทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นั
ยาวนาน และศนูยก์ลางของวฒันธรรมชวาโบราณทัง้ในดา้น
ดนตร ี นาฏศลิป์ และงานฝีมอื ควรคา่แกก่ารไดเ้ป็นเยีย่ม
เยอืนกนัสกัคร ัง้ นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมาเกลงั ทีต่ ัง้ของ บุโร
พุทโธ  หรอื ทีช่าวชวาเขยีนวา่บาราบดูรู ์(Barabudur) วดั
พุทธทีเ่กา่แกแ่ละยิง่ใหญท่ีส่ดุในโลก จนไดร้บัการยกยอ่งเป็น
มรดกโลกจาก UNESCO ในปีพ.ศ. 2534 ศาสนสถานแห่งนี้

ไดร้บัการออกแบบและสรา้งขึน้ในแบบของตวัเองไม่เหมอืนที่
ใดในโลก กลา่วกนัวา่เมือ่มองลงมาจากทอ้งฟ้าจะเห็นบโุรพุทโธเหมอืนดอกบวัตมูขนาดใหญ่ทีก่าํลงัจะบาน
ลอยอยูก่ลางทะเลสาบ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) ระหวา่งทางแวะชมวดัในพุทธศสนาอกีแหง่ทีอ่ยู่
ในบรเิวณใกลเ้คยีงบโุรพุทโธ คอื วดัปะวน (Pawon) แมจ้ะเป็นวดัขนาดเล็กแตก็่มศีลิปะทีง่ดงามน่าสนใจ 
จากน้ันนําชมพทธสถานอกีแห่งหน่ึงที ่ วดัเมนดุท (Mendut) ทีม่คีวามเกา่แกก่วา่บโุรพุทโธ สกัการะ
พระพุทธรปูน่ังหอ้ยพระบาททีง่ดงาม ขนาบขา้งดว้ยรปูสลกัพระโพธสิตัว ์ อวโลกเิตศวร และพระวชัรปาณี
โพธสิตัว ์ 

เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่ 1/8) หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัใหท้่านไดพ้กัผ่อน
เก็บพลงังานไวเ้พือ่ชมพระอาทติยข์ึน้ทีม่หาเจดยีบ์โุรพุทโธ...  

วนัทีส่องของการเดนิทาง  ชมพระอาทติยข์ึน้บนบุโรพุทโธ – นั่งรถจีป๊ - ภูเขาไฟเมราปี 
04.30 เตรยีมพรอ้มรบัแสงแรกของวนับนมหาเจดยีบุ์โรพุทโธ นําท่านเดนิเทา้ขึน้สูม่หาเจดยีใ์หท้่านไดเ้ลอืกมุม

รอชมแสงอาทติยย์ามเชา้ทีค่อ่ยๆ โผลข่ึน้จากขอบฟ้าพรอ้มเสยีงนกนอ้ยทีอ่อกหาอาหารกนัแตเ่ชา้ตรู ่ มี
เวลาใหท้่านไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศยั  

 นําท่านชมบโุรพุทโธ ทีม่ลีกัษณะเป็นสถปูตัง้อยู่บนพรีะมดิทรงขัน้บนัได  มคีวามสงูกวา่ 42 เมตรจากฐาน
ช ัน้ลา่ง  แบ่งเป็นช ัน้ทัง้หมด 10 ช ัน้  ซึง่แตล่ะช ัน้จะมภีาพสลกันูนตํ่าแสดงคตธิรรมทางพุทธศาสนาดว้ย
ทศันคตเิกีย่วกบัจกัรวาลตามพุทธศาสนาและการเขา้สูนิ่พพาน   ดา้นบนมเีจดยีท์รงระฆงัโปรง่ฉลลุายเป็น
รปูสีแ่หลีย่มขา้วหลามตดั  ครอบองคพ์ระพุทธรปูไว ้ โดยมคีวามเชือ่กนัวา่หากยืน่มอืไปจนถงึและสมัผสั
พระพุทธรปูภายในไดพ้รอ้มอธษิฐานแลว้จะสมหวงัและโชคด ี  ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัทีพ่กั  

 รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่ 2/8)  และทําธรุะสว่นตวักอ่นเชค็เอา้ทอ์อก
จากทีพ่กั เดนิทางกลบัสูย่อกยา 

                    



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3/8) 
บ่าย นําท่านเปลีย่นบรรยากาศในการเดนิทางเป็นการนั่งรถจีป๊ (4WD) เพือ่

เดนิทางสูจ่ดุชมววิ   ภูเขาไฟเมราปี ภเูขาไฟทีม่คีวามสงูถงึ 2,968 
เมตร จากระดบันํ้าทะเล และเป็น 1 ในภเูขาไฟ 129 ลกูของอนิโดนีเซยีที่
ยงัครกุรุน่อยู ่โดยเมือ่ปี พ.ศ.2553 ภเูขาไฟเมราปีไดป้ระทพุ่นเถา้ถา่นและ
ลาวาออกมาทําใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ชวีติมนุษย ์ ตน้ไม ้ สตัวเ์ลีย้ง และ
ทรพัยส์นิบา้นเรอืนของประชาชนเป็นจาํนวนมากปัจจบุนัยงัคงมรีอ่งรอย
ความโหดรา้ยของธรรมชาตไิวใ้หไ้ดเ้ห็น ทัง้รอ่งเขาทีล่าวาไหลผ่าน ฝุ่น
ภเูขาไฟ และบา้นเรอืนเคร ือ่งใชท้ีถ่กูหลอมละลายจนเสยีหาย  และในบาง
พืน้ทีท่่านยงัสามารถสมัผสัไดถ้งึความรอ้นใตด้นิทีย่งัคงระออุยู่ไดอ้กีดว้ย 
จากน้ันเดนิทางตอ่สูเ่มอืงยอกยาการต์า้  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่ 4/8) หลงัอาหารนําทา่นเดนิ
ทางเขา้สูท่ีพ่กั 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง  วงัสุลตา่น – พระราชวงัน้ํา – วดัพรามบานนั 
07.00 บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5/8) 
เชา้ นําท่านชม “Kraton” หรอื “พระราชวงัสุลตา่น” ทีเ่ต็มไปดว้ยสิง่ของลํา้คา่ในวงัและเคร ือ่งใชต้า่ง

กอ่นทีก่ษตัรยิอ์งคส์ดุทา้ยจะลีภ้ยัและเปลีย่นการปกครอง ชมวงัเมกะลงั และเคร ือ่งบรรณาการตา่งๆ และ
หอ้งเก็บโบราณวตัถแุละสิง่ลํา้คา่สมยักอ่น ประวตัติา่งๆ ทีม่คีวามเป็นมาน่าศกึษาและมคีา่ของอารยะธรรม
ชวา  ...จากน้ันนําท่านชม  พระราชวงัน้ํา (Water Palace) เป็นสถานทีพ่กัผ่อนของสลุตา่น ภายในมี
สระขนาดใหญ่ เพือ่ใหส้าวสรรกาํนัลในวา่ยนํ้าเลน่เบกิบานสาํราญใจ โดยมอีาคารทีป่ระทบัของสลุตา่นอยู่
ใกล ้ๆ  สามารถมองเห็นสาวๆ ในสระไดอ้ย่างชดัเจน สว่นสระวา่ยนํ้าของมเหส ี และธดิาของสลุตา่นจะแยก
ออกไปตา่งหากโดยรอบๆ จะเป็นสวนขนาดใหญ่ทีย่งัคงความสวยงาม     

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่6/8) 
บ่าย นําชมศาสนสถานทีย่ิง่ใหญแ่ละเกา่แกข่องศาสนาฮนิด ูวดัพรามบานนัหน่ึงในสองของมรดกโลกแห่ง

เมอืงยอกยา ตืน่ตากบัเจดยีอ์งคใ์หญ ่ “จนัดศีวิะมหาเทวา” ทีม่คีวามสงูถงึ 47 เมตร ขนาบขา้งดว้ยวหิาร
ขนาดเล็กกวา่ คอื จนัด ี วษิณุ และจนัดพีรหมมา ดา้นฝ่ังตรงขา้มทางฝ่ังตะวนัออกยงัมวีหิารเล็ก ๆ อกี
มากมาย จนัดอีงคใ์หญ่ทีส่ดุคอื จนัดศีวิะมหาเทวา ถกูสรา้งขึน้เพือ่ถวายแดพ่ระศวิะ และมอีกีชือ่หน่ึงคอื 
รอรอ จองกรงั (หญงิสาวรา่งอรชร) ตามตาํนานทอ้งถิน่เลา่วา่รอรอ จองกรงัเป็นเจา้หญงิทีถ่กูสาปโดยคู่
หมายทีไ่ม่ไดร้กักนั นางใหฝ่้ายชายสรา้งวดัใหเ้สรจ็ในหน่ึงคนื และทาํลายผลงานทีเ่กอืบเสรจ็สิน้ของเขา
ดว้ยการตาํขา้วกระเดือ่งกอ่นเวลาซึง่เป็นสญัญาณของเชา้วนัใหม่ เมือ่รูว้า่ถกูหลอกฝ่ายชายโกรธมากและ
สาปใหน้างเป็นหนิ ตามตาํนานหญงิสาวยงัคงอยู่ทีน่ี่ในหอเหนือของวหิารในรปูสลกัของนางทรุคาชายา
ของพระศวิะ ไดเ้วลาสมควรนําคณะสูย่่านมารโิอโบโร ่ ย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของยอกยาการต์า้ ศนูยร์วม
สนิคา้หลากหลายทัง้ขนมพืน้เมอืง กระเป๋าเดนิทาง เป้ เสือ้ผา้พืน้เมอืง ฯลฯ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของ
ฝากและของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

 คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7/8) 
 
 
 



วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง  ยอกยาการต์า้ – จาการต์า้ – กรุงเทพฯ 
เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่8/8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้เดนิทางสูส่นามบนิ 
12.10 อาํลายอกยาการต์า้ โดยสายการบนิการดูา้ อนิโดนีเซยี สูก่รุงเทพ เทีย่วบนิที ่GA 207 
13.30 ถงึสนามบนิจาการต์า้ ...รอเปลีย่นเคร ือ่งบนิโดยสาร... 
16.40 ออกเดนิทางจากจาการต์า้ โดยเทีย่วบนิที ่GA 864  
20.10 ถงึสนามบนิสุวรรณภูมกิรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

************************************************* 
อตัรานีร้วม  

 คา่ตัว๋เคร ือ่งบนิสายการบนิการดูา้อนิโดนีเซยี เสน้ทาง กรงุเทพ-ยอกยาการต์า้-กรงุเทพ ช ัน้ทศันาจร พรอ้ม
นํ้าหนักสมัภาระ 20 กก./ทา่น 

 คา่อาหารและเคร ือ่งดืม่ ตามทีท่างบรษิทัฯจดัไว ้ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการจาํนวนทัง้หมด รวม 8 มือ้ 
 คา่ประกนัวนิาศภยัเคร ือ่งบนิ และคา่ภาษนํีา้มนัของสายการบนิ 
 คา่ภาษสีนามบนิสนามบนิไทย+อนิโดนีเซยี ทกุแห่งทีม่กีารใชส้นามบนิ 
 คา่รถปรบัอากาศรบั-สง่ และนําเทีย่วตามรายการตลอดรายการ 
 คา่หอ้งพกั3คนืในบาหล ีทีโ่รงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่าคา่อาหารตามทีร่ะบไุว ้
 คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วทกุแห่ง ตามทีร่ะบใุนรายการ  
 หวัหนา้ทวัรด์แูลคณะ จากประเทศไทยตลอดการเดนิทาง (กรณีลกูคา้ไม่ตํ่ากวา่15คน) 
 มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ พูดภาษาองักฤษ ดแูลคณะ ตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุตลอดระยะเวลาท่องเทีย่ว สงูสดุกรณีสญูเสยีชวีติ 1ลา้นบาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม       

 คา่อาหารมือ้อืน่ๆ ทีท่่านสัง่เอง และเคร ือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีและอืน่ๆ และมนิิบารภ์ายในหอ้งพกัโรแรม 
 คา่สิง่ของนํ้าหนักเกนิจากทีส่ายการบนิกาํหนด (สายการบนิกาํหนดนํ้าหนักใหท้่านละ 20 กก.)  
 คา่ทปิ ไกดแ์ละคนขบัของประเทศอนิโดนีเซยี 15 USD  ตอ่ท่านตลอดการเดนิทาง 
 คา่ทปิมคัคุเทศกแ์ละเจา้หน้าทีข่องประเทศไทยตามแตค่วามสมคัรใจของลูกคา้ 
 คา่ภาษมูีลคา่เพิม่7% (ถา้ม)ี คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ถา้มี)  

 

เน่ืองจากนักท่องเทีย่วจากประเทศไทยไดร้บัการยกเวน้คา่ธรรมเนียมวซีา่จากประเทศอนิโดนีเซยี 
เตรยีมเพยีง หนงัสอืเดนิทาง เท่าน้ัน( ทีม่อีายุใชง้านอกีไม่ตํา่กวา่ 6 เดอืน) X ไม่ใชรู้ปถา่ย X 

เง่ือนไขการจองและการสาํรองทีน่ั่ง 

 จองและชาํระ มดัจาํท่านละ 15,000 บาท ภายใน 2 วนั นับแตว่นัจอง โดยท่านจะไดร้บัเอกสารการแจง้ให ้
ชาํระเงนิ จากบรษิทัทีท่่านทําการจอง พรอ้มสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทางทีช่ดัเจน เพือ่ยนืยนัการเดนิทางและรกัษา
สทิธิต์ ัว๋โดยสาร หากเกนิกาํหนดภายใน2 วนั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตั ิ

 กรณีทีท่่านไม่สง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง อาจเกดิความผดิพลาดในสว่นของการสะกดชือ่กบัตัว๋เคร ือ่งบนิซึง่สว่นนีผู้ ้
เดนิทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่เปลีย่นชือ่ตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

 ชาํระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัทําการ (ไม่นับรวม เสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุราชการ) 
มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธก์ารจองทุกกรณี (ไม่คนืเงินมดัจาํ) 

 กรณีที ่มกีารยกเลกิการเดนิทางทกุกรณีหลงัจากการจองและชาํระเงนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ย
ทัง้หมด 

 คณะผูเ้ดนิทาง 10 ท่านออกเดนิทางได ้แตไ่ม่มหีวัหนา้ทวัร ์แตจ่ะมไีกดท์อ้งถิน่ (ภาษาองักฤษ) รบัทีส่นามบนิ



ปลายทาง และม ีเจา้หนา้ทีส่ง่กรุป๊ทวัรต์ามปรกต ิ/ และ 15 ท่านขึน้ไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทางพรอ้มคณะ และ 
บรษิทัฯขอสงวนสทิธใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุพนิิจของบรษิทัฯ
เป็นสาํคญัโดยถอืเป็นการยกเลกิโดยอตัโนมตั ิ

 

เง่ือนไขการเดนิทาง 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้ม
นําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทัง้หมด หรอื บางสว่น 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเพิม่ขึน้ในกรณีเกดิเหตสุดุวสิยั อาท ิเกดิการลา่ชา้
ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ  และยกเลกิเทีย่วบนิจากสายการบนิ ,อบุตัเิหตรุา้ยแรงตาม
ธรรมชาตติา่งๆ , การนัดหยดุงาน , ปัญหาทางการเมอืง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิง่ของสญูหายตาม
สถานทีต่า่งๆ ซึง่เป็นเหตอุนัเกดิขึน้เหนือการควบคมุของบรษิทั 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์ กาํหนดวนัเดนิทาง,สายการบนิ,และราคาทวัร ์ตาม
ความเหมาะสม และความจาํเป็นทีเ่กดิขึน้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- คณะผูจ้ดัการเดนิทางจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้–ออกเมอืง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั
ดลุพนิิจของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้ออกเมอืงเป็นสาํคญั  

- การยกเลกิการเดนิทาง หรอืเดนิทางไม่ได ้ไม่วา่จะมาจาก การลมืเอกสารเดนิทาง หรอื ขาดในสว่นใดสว่นหน่ึงของ
เอกสารเดนิทาง อนัเกีย่วเน่ืองทีล่กูคา้ตอ้งจดัเตรยีมเองไป ก็แลว้แต ่จะไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ใดใดได ้
ทัง้สิน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์การจองทวัร ์- Reservation Form 

กรณุาระบวุนัทีท่ ีต่อ้งการเดนิทาง  โปรแกรม โอมบโุร โอบ้าหล ี5 วนั 4 คนื GA 

เดนิทางวนัที ่  ราคา/คน 
 

 

จาํนวนผูเ้ดนิทาง   ผูใ้หญ ่  เด็กอาย ุ2-11  ปี   เด็กทารก 0-2 ปี  

(สําหรบัเด็กอายตุํา่กวา่ 11 ขวบ กรณุาระบ ุวนัเดอืนปีเกดิดว้ยทกุคร ัง้) 

กรณุากรอกชือ่ และ เบอรโ์ทรศพัทต์ดิตอ่กลบั    ชือ่บคุคลทีส่ามารถตดิตอ่ไดส้ะดวก 
ที่อยู่ปัจจุบัน 1 แห่ง (เพ่ือระบุในกรมธรรม์ประกันอุบัตเิหตุซึ่ง ถูกบังคับให้แสดงถิ่นฐานปัจจุบันตามที่กฎหมายระบุ ) 

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

ข้อระบเุก่ียวกบัอาหาร  ......................................................................................โรคประจําตวั ............................................................

หมายเลขตดิต่อที่ จาํเป็น ในการนัดหมาย การเดนิทาง 

โทรศพัท:์ 
          แฟกซ:์          

 

มอืถอื: 08         อเีมล:์  

หมายเหต:ุ กรณุาชําระมดัจาํตามวนัที ่ทีก่าํหนดในเอกสารเก็บเงนิ พรอ้มสง่ สลปิการโอนเงนิมาทีบ่รษิทัฯ จะถอืวา่เป็น
การรกัษาสทิธใ์นการจองทีส่มบรณู ์

รายชือ่คนเดนิทาง / Passengers Name :      (กรณุากรอกชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนงัสอืเดนิทาง) 

ทา่นตอ้งสง่สําเนาของหนงัสอืเดนิทางแนบมาดว้ยทกุคร ัง้ 

ลําดั
บ 

คํานําหนา้ ชือ่ นามสกลุ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

1     
2     
3     
4     
5     

 


