
  
MSC Seaview 

 

สเปน-อิตาลี-ฝรัง่เศส 

8 วนั 7 คืน (Cruise Only) 

 



ตารางเดินเรือ 

Day Port Arrival Departure 

Saturday Barcelona, Spain - 17:00 

Sunday Cannes (Côte d'Azur), France 08:30 17:30 

Monday Genoa (Portofino), Italy 07:00 18:00 

Tuesday La Spezia (Cinque Terre), Italy 07:00 18:00 

Wednesday Civitavecchia (Rome), Italy 07:00 19:00 

Thursday At Sea - - 

Friday Palma de Mallorca, Spain 09:00 23:00 

Saturday Barcelona, Spain 08:00 - 

 

 
 

วนัที่ 1 บาร์เซโลน่า, สเปน 

10.00 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลน่า ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

14.00 น. เช็คอินขึ้นเรือส าราญท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุปรปี 2018 ของ MSC Cruise “MSC Seaview” ซ่ึง

เป็นเรือส าราญท่ีล่องในเส้นทางเมดิเตอร์เรเนียนตั้งแต่ปี 2018 ดว้ยขนาดเรือ 153,516 ตนั จุ

ผูโ้ดยสารไดม้ากกวา่ 5,000 คน พร้อมทั้ง Entertainment Complex ขนาดใหญ่ ท่ีพร้อม

ใหบ้ริการบนเรือส าราญ 

17.00 น. เรือเดินทางออกจาก ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า มุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองคานส์ ประเทศฝร่ังเศส 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

 หลงัม้ืออาหาร อิสระ ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 



วนัที่ 2 คานส์ (โกตดาซูร์), ฝร่ังเศส 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

08.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองคานส์ ประเทศฝร่ังเศส 

เมืองคานส์ อยูท่างตอนใตฝ่ั้งตะวนัออก ติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หรือภูมิภาค โกต
ดาซูร์ (Cote d’ Azur) เป็นภูมิภาคท่ีติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จะมีเมือง คานส์ (Cannes) 
เมืองนีซ (Nice) เมืองกาส (Grasse) และยงัมีอีกหลายเมือง ทัว่โลกเรียกวา่ ฟรานซ์ ริเวียร่า 
(France Riviera) เมืองคานส์ เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามหรูหรา เป็นเมืองในฝันของ
นกัท่องเท่ียว 
คานส์เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีสไตลท่ี์สุดบนชายฝ่ังเฟรนชริ์เวียร่าของฝร่ังเศส อดีตหมู่บา้น

ชาวประมงท่ีเคยเงียบเหงาน้ีปัจจุบนักลายเป็นเมืองท่องเท่ียวสุดหรู ความอลงัการของเมือง

น้ีเห็นไดช้ดัจาก La Croisette ทางเดินริมทะเลท่ีพร่ังพร้อมไปดว้ยร้านคา้ระดบัไฮเอนด์และ

โรงแรมหรูหรา 

เมืองคานส์เป็นเมืองท่ีรู้จกักนัดีส าหรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติท่ีจดัขึ้นในเดือน
พฤษภาคมของทุกปีตั้งอยูท่างภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกของฝร่ังเศส และติดกบัทะเลเมดิเตอร์เร
เนียน มีทิวทศัน์สวยงามทั้งภูเขาและทอ้งทะเล 
 

  

16.30 น. ทุกท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือ เมืองคานส์ 

17.30 น. เรือเดินทางออกจาก ท่าเรือเมืองคานส์ เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองเจนวั ประเทศอิตาลี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

 หลงัม้ืออาหาร อิสระ ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

 



วนัที่ 3 เจนัว (ปอร์โตฟิโน่), อติาล ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองเจนวั ประเทศอิตาลี 

เจนวั (Genoa) เมืองท่าอนังดงามของอิตาลี ตั้งอยูช่ายฝ่ังทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ

ประเทศ ทุกท่านสามารถสัมผสัวิถีชีวิตแบบอิตาเลียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง เป็นศูนยก์ลางการคา้

ท่ีส าคญั ตามรอยประวติัศาสตร์ เดินชมอาคารบราณและเขตมรดกโลก ถนนเส้นเลก็ๆ ของ

เมืองเตม็ไปดว้ยร้านอาหารทะเลสดๆ และอาหารขึ้นช่ือทอ้งถ่ิน 

เจนวัเป็นเมืองหลกัของแควน้ลิกูเรีย ประเทศอิตาลี ดว้ยความท่ีเป็นเมืองท่า ท าใหเ้จนวั

อาจจะไม่ไดโ้ด่งดงัในฐานะเมืองท่องเท่ียว มนัเป็นเซ็นเตอร์ของการเดินทางท่ีเช่ือมโยงกบั

เมืองอ่ืนๆ ในยโุรปมากกวา่ เพราะมีทั้งสนามบิน สถานีรถไฟ และท่าเรือท่ีจอดไดท้ั้งเรือ

เลก็ เรือยอชต ์ไปจนถึงเรือส าราญขนาดใหญ่ 

เมืองปอร์โตฟีโน (Portofino) เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงในระดบั
โลก ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขต จงัหวดัของเจนวั ท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเลก็ๆ จนไดรั้บการขนาน
นามวา่เป็น "สวรรคแ์ห่งเมืองท่า" เมืองปอร์โตฟิโน เป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีแสนน่ารัก ภายในตวั
เมืองประกอบไปดว้ยบา้นเรือนหลากหลายสีสัน ซ่ึงตั้งเบียดเสียดกนั ไปตามเชิงเขาเขียว
ชอุ่ม โอบลอ้มอ่าวท่ีมีเรือยอร์ช (Yatch)จอดเตม็ไปหมด 
 

  

17.00 น. ทุกท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือ เมืองเจนวั 

18.00 น. เรือเดินทางออกจาก ท่าเรือเมืองเจนวั เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองลา สเปเซีย ประเทศอิตาลี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

 หลงัม้ืออาหาร อิสระ ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 



วนัที่ 4 ลา สเปเซีย, อติาล ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองลา สเปเซีย ประเทศอิตาลี 

ลา สเปเซีย (La Spezia) เมืองในเขตลิกูเรีย ตอนเหนือของอิตาลีอยู่ระหวา่งเมืองเจนวั และ 
ปิซ่า ในบริเวณอ่าวลิกูเรหน่ึงในอ่าวท่ีมีความส าคญัทางดา้นการคา้และการทหาร 
เมืองท่าแห่งน้ีส่งกล่ินอายความมีชีวิตชีวา ผสมผสานกบัอ่าวท่ีมีความคึกคกั และทอ้งถนน
ท่ีคราคร ่าไปดว้ยกิจกรรมในทอ้งถ่ินมากมาย อีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 
เมืองน้ีตั้งอยูใ่นจุดท่ีสวยงามระหวา่งเนินเขา Ligurian Apennines ท่ีปกคลุมดว้ยตน้มะกอก
และผืนน ้าสีน ้าเงินของอ่าวลา สเปเซีย การเดินเท่ียวชมเมืองก็ไม่ยากเน่ืองจากเมืองมี
ระบบกริดส าหรับผูเ้ดินเทา้ไวร้องรับ ลองมุ่งหนา้ไปยงัอ่าวทะเลลึกเพื่อชมคนแจวเรือ 
ชาวประมง และนกัท่องเท่ียวขึ้นลงท่าเรืออยา่งคึกคกัมีชีวิตชีวา จากนั้น เดินเล่นไปตาม
ทางเดินท่ีรายลอ้มไปดว้ยตน้ปาลม์เพื่อชมทิวทศัน์ชายฝ่ังท่ีเป็นหินสูงชนัอนังดงาม 
 

   

17.00 น. ทุกท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือ เมืองลา สเปเซีย 

18.00 น. เรือเดินทางออกจาก ท่าเรือเมืองลา สเปเซีย เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองโรม ประเทศอิตาลี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

 หลงัม้ืออาหาร อิสระ ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 

 

 



วนัที่ 5 ซีวตีาเวกเกยี (โรม), อติาลี 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองซีวีตาเวกเกีย ประเทศอิตาลี 

ซีวีตาเวกเกีย (Civitavecchia) เป็นประตูทางเขา้สู่โรมจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส่ิงท่ี
น่าสนใจนัน่ก็คือ ป้อมปราการประตูเมืองเก่าและเป็นจุดท่ีเรือส าราญแวะมาจอด 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ จะเขา้เมืองมาท่องเท่ียวกนัท่ีกรุงโรมเป็นจ านวนมาก โดยซีวีตาเวก
เกียจะอยูห่่างจากโรมประมาณ 80 ไมล ์ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม. 
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัในโรมนั้นมีมากมายหลายอยา่ง ดงันั้นการท่องเท่ียวในโรมจะ
แนะน าใหท้่องเท่ียวกบัทวัร์เรือมากกวา่ 
กรุงโรม หรือโรมา (Roma) ในภาษาละติน ตั้งอยูท่ี่ประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ีมี
ประวติัศาสตร์ยาวนาน เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 1 ของประเทศอิตาลี
ซ่ึงมีผูค้นอาศยัอยูถึ่งส่ีลา้นคน 
กรุงโรม มีประวติัยาวนานกว่า 2,700 ปี โรมไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นเมืองอนัเป็นนิรันดร์ 
(Eternal city) อนัเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโรมนั ซ่ึงเป็นผูว้างรากฐานอารยธรรม
ตะวนัตก โรมเผยแผอ่าณาจกัรไปทัว่ยโุรป หากแต่ก็เส่ือมถอยไปตามกาลเวลาเน่ืองจากการ
ครอบง าของศาสนจกัรจนกลายเป็นยคุมืด แต่โรมก็มอบงานสร้างและงานศิลป์ใหเ้ราช่ืนชม
จนถึงปัจจุบนั 

  

18.00 น. ทุกท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือ เมืองซีวีตาเวกเกีย 

19.00 น. เรือเดินทางออกจาก ท่าเรือเมืองซีวีตาเวกเกีย เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองพาร์มา เดอร์ มายอกา้ 

ประเทศสเปน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

 หลงัม้ืออาหาร อิสระ ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

 



วนัที่ 6 ล่องน่านน ้าสากล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

   

 อิสระใหท้่านพกัผอ่นบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทาน

อาหารหรือนัง่เล่นใน คลบั เลาจน์หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจ

ชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free)และส่วนสันทนา

การอ่ืนๆอีกมากมายกิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบน

เรือส าราญ เช่น  

Public Room: บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, ห้องอินเตอร์เนต  

Entertainment: ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั เลาจน์บาร์

ต่างๆหลากหลายสไตล ์คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, ห้องเล่นเกม  

Sport and Activities: สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์  

Spa and Wellness: ห้องสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ีซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

   

   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

 หลงัม้ืออาหาร อิสระ ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 



วนัที่ 7 ปัลมา เดอร์ มายอร์ก้า, สเปน 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองปัลมา เดอร์ มายอร์กา้ ประเทศสเปน 

ปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) แห่ง หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะ แสน
สวยของประเทศสเปน เกาะน้ีอยูใ่นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับ เป็นเกาะใหญ่ท่ีสุดในหมู่
เกาะแบลีแอริก 
เกาะน้ีจะมีถ ้าใตดิ้นท่ีถือวา่เป็นหน่ึงในถ ้าใตดิ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ย ความงามก็คือหิน

งอกหินยอ้ยและทะเลสาบใตดิ้น ซ่ึงเป็นทะสาบน ้าจืด 

มหาวิหารปาร์มา ตั้งอยูใ่นใจกลางของเกาะมาโลกา เมืองปาร์มานี ตั้งอยูใ่นยา่นใจกลางเมือง 

อาคารมีความยิง่ใหญ่และงดงามมาก เป็นสถานท่ีท่ีตอ้งไปเม่ือมาเยือนท่ีน่ี 

  

22.00 น. ทุกท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือ เมืองปัลมา เดอร์ มายอร์กา้ 

23.00 น. เรือเดินทางออกจาก ท่าเรือเมืองปัลมา เดอร์ มายอร์กา้ เพื่อมุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองบาร์เซโลน่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 

 หลงัม้ืออาหาร อิสระ ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 

หมายเหต ุก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็น
ตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง
โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเลก็เพราะเจา้หนา้ท่ีของเรือจะมา
เก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึกและบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาใหท้า่น
ตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งขึ้น ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต ทางเรือ
จะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 
 



วนัที่ 8 บาร์เซโลน่า, สเปน 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี ท่าเรือบาร์เซโลน่า 

09.30 น. ทุกท่านเช็คเอาทอ์อกจากเรือส าราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ 

 

8 วนั ล่องเรือส าราญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
MSC SEAVIEW 

 

อตัราค่าบริการ 
22, 29 Apr 2023 

6, 13, 20, 27 May 2023 

 

Deluxe Interior 32,900 THB/Person 
Deluxe Oceanview 39,900 THB/Person 
Deluxe Balcony 46,900 THB/Person 

 

  
Deluxe Interior     Deluxe Oceanview 

 
Deluxe Balcony 



อตัราค่าบริการน้ีรวม 
• หอ้งพกับนเรือ หอ้งพกัคู่ รวม 7 คืน (พกัสองท่านต่อห้อง)  
• ภาษีท่าเรือ 
• อาหารทุกม้ือบนเรือ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ) 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

• ทิปพนกังานบนเรือ 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป –กลบั 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า(ถา้มี) 
• ค่าทวัร์บนฝ่ัง(Shore Excursion)ในแต่ละเมืองท่ีเรือจอดเทียบท่า 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการเช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าอินเตอร์เน็ท, ค่าเคร่ืองด่ืม 

ฯลฯ 
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
• รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน 
• แพค็เกจ Wifi, แพค็เกจเคร่ืองด่ืม บนเรือ 
• อาหารพิเศษท่ีท่านสั่งเพิ่มเติมกบัทางเรือ 
• ค่า PCR (ถา้มี ตามท่ีรัฐก าหนด) 
• ค่าประกนัการเดินทาง รวมถึงค่าประกนัสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหวา่งท่องเท่ียว 
• ค่าท า Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport 

 
ขอ้แนะน าควรเลือกเท่ียวบิน ท่ีไปถึงสนามบินฯล่วงหนา้ก่อนเวลาเช็คอินขึ้นเรือ ประมาณ 3 ชัว่โมงขึ้นไป 

 
เง่ือนไขการช าระเงิน (เม่ือท าการจอง) 
กรุณาช าระค่าแพค็เกจ ยอดเต็มจ านวน หลงัจากท่ีไดรั้บการยืน่ยนัท่ีนัง่วา่งจากทางเรือภายใน 1-2วนัท าการ
พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง (ท่ีไม่หมดอายภุายใน 6 เดือน นบัจากวนัเร่ิมเดินทาง/หนงัสือเดินทาง
เล่มใหม่สามารถเดินทางไดเ้ลย) 
 
หมายเหตุ 
1. ส าหรับผูมี้ครรภ ์กรณีอายุครรภเ์กิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตใหข้ึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายตุ ่ากวา่ 6 เดือน ไม่อนุญาตใหข้ึ้นเรือ 
3. ลูกคา้ตอ้งเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วนัเดินทางทุกคร้ัง และตอ้งมีอายมุากวา่ 180 วนั นบัจากวนัเดินทางกลบั 



4. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทย
ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 
5. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทั
ฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน, การเปล่ียนแปลง
โปรแกรมการท่องเท่ียวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
6. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

วนัท่ี ___ / ___ / ___ 

ถึง :  ช่ือ – สกลุ ผู้จอง : 
เบอรโ์ทรศพัท์ :  เบอรโ์ทรศพัท์มือถือ : 
E – mail :          E – mail : 

* กรณุาระบุ เพื่อประโยชน์ในการรบัส่งเอกสาร เช่น ใบนัดหมาย, ใบเสรจ็รบัเงิน เป็นต้น * 
ช่ือโปรแกรมทวัร ์: 
วนัเดินทาง : จ านวนผู้เดินทาง : 
ผู้ใหญ่  ____ท่าน   เดก็ (2-12 ปี) ____ 
ท่าน   

            เดก็มีเตียง                  เดก็ไม่มีเตียง 

จ านวนห้องพกั : TWIN ____ DOUBLE ____ SINGLE ____ TRIPLE ____ 
 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) 

กรณุากรอกตรงกบัหน้าหนังสือเดินทาง 

ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์
(ถ้ามี) 

อาหาร 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 
 

 

 



 

 

 

เลขท่ีบญัชีส าหรบัช าระค่าทวัรแ์ละค่าบริการต่างๆ 

 

ช่ือบญัชี : บริษทั ทวัรโ์ปร จ ากดั 

 

 

 

ธนาคาร กรงุศรีอยธุยา  

สาขา : ถนนประชาอทิุศ 

เลขท่ีบญัชี : 3300014729 (กระแสรายวนั) 

 
 

 

 

 

กรณุาช าระค่าทวัรแ์ละค่าบริการต่างๆ ผา่นธนาคาร ช่ือบญัชีบริษทั เท่านัน้ 

 

 

 

 

 

 


