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ภัตตาคารระดับสองดาวมิชลิน
(2 Michelin Stars Restaurant) 

ภัตตาคารเน้ือยา่งสไตลอั์งกฤษ 
(Historic Restaurant)

ภัตตาคารเปด็ยา่งอรอ่ยทีสุ่ดในโลก ภัตตาคารไฟน์ไดน์น่ิง 
(Fine Dining Restaurant) 

GASTRONOMY 
HIGHLIGHT



21.00 น. คณะพรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย พบเจา้หน้าท่ี

และหัวหน้าทัวรข์องไรน์นิช ทราเวล จะคอยดูแลอ านวยความสะดวกให้กับท่านตลอดการเดินทาง

00.55 น. ออกเดินทางสู่ มหานครลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 910
07.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว ์หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซอลส์บุรี ่(Salisbury) เข้าชมแท่งหินมหัศจรรย์ของโลก “สโตนเฮ้นจ”์ (Stonehenge)
พรอ้มฟังเรือ่งราวและต านานท่ีเก่ียวข้องกับประเทศอังกฤษ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมืองบาธ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิDAY 1
กรงุเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ
DAY 2

ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ – เมืองซอลส์บุรี ่– แท่งหินสโตนเฮ้นจ์
เมืองบาธ – โรงอาบน้าโบราณ  



บ่าย น าท่านเข้าชม โรมันบาธ (The Roman Baths) โรงอาบน้าของชาวโรมันโบราณท่ีสืบทอด
กันมานับพันๆปีพรอ้มฟังเรือ่งราวการเก็บกักน้า การท าให้น้าอุ่น เพ่ือการอาบในหน้าหนาว  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไฟน์ไดน์น่ิง
(Rhinish Gourmet Restaurant)
เข้าสู่ท่ีพักโรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON BATH HOTEL หรอืเทียบเท่า



กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองกลอสเตอร ์(Gloucester) เข้าชม วิหารกลอตสเตอร ์มหาวิหารท่ีเป็นแรงบันดาลใจให้ เจ. เค. โรว์
ล่ิง น ามาเป็นตึกของโรงเรยีนเวทย์มนตรแ์ห่งฮอกวอตส์ในนวนิยายเรือ่ง HARRY POTTER
เดินทางสู่ เมืองไบบุรี ่(Bibury) เมืองท่ีเต็มไปด้วยกล่ินไอของธรรมชาติ บ้านเรอืนล้วนเป็นอิฐท่ีมีอายุนับพันๆ
ปี พรอ้มชมบ่อเล้ียงเพาะพันธุป์ลาเทรา้ท์

DAY 3
เมืองกลอสเตอร ์– วิหารกลอสเตอร ์– ย่านคอสโวลด์

เบอรตั์น ออน เดอะ วอเตอร ์– ไบบุรี ่– เบอรฟ์อรด์ – เมืองอ็อกซฟ์อรด์ 



เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองอังกฤษ
บ่าย เดินทางสู่ย่าน คอสโวลด์ (Cotswold) ย่านชนบทอังกฤษขนานแท้ ท่ีให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจไปในดินแดน

ชนบทท่ีงดงามด้วยบรรยากาศตามธรรมชาติ เดินทางสู่ เมืองเบอรฟ์อรด์ (Burford) เมืองเล็กๆน่ารกัท่ี
ตกแต่งสไตล์ชนบท มีรา้นขายของพ้ืนเมืองเต็มไปด้วยสองฝั่ งถนน น าท่านเข้าสู่หมู่บ้านท่ีใหญ่ท่ีสุดในคอส
โวลด์ เบอรตั์น  ออน  เดอะ  วอเตอร์ (Bourton on the water) บ้านท่ีต้ังอยู่รมิแม่น้าวินด์รชั สามารถเดิน
เล่นชมความงดงามของบ้านเรอืนยุคโบราณของชาวอังกฤษ จบิกาแฟ ชมรา้นขายของท่ีระลึกมากมาย
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอ็อกซฟ์อรด์ (Oxford)

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง
เข้าสู่ท่ีพักโรงแรม VOCO OXFORD SPIRES HOTEL หรอืเทียบเท่า



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่านชม เมืองอ็อกซ์ฟอรด์ (Oxford) ท่ีโด่งดังและมีชือ่เสียงมากของอังกฤษ ต้ังอยู่บนฝั่ งแม่น้าเชอรเ์วล  
และแม่น้าเทมส์ เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงอย่างมาก เพราะเป็นท่ีต้ังของ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอรด์ (Oxford 
University) มหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชือ่เสียงอันดับหน่ึงของอังกฤษ ที่น่ีก่อต้ังมานานกว่า 700 ปี
น าท่านชมบรเิวณมหาวิทยาลัย ชืน่ชมกับบรรยากาศอันรม่รืน่โดยรอบ

เที่ยง น าท่านเข้าชอ้ปป้ิง Bicester Village Outlet แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีชือ่เสียงและโด่งดังเป็นอย่างมากท้ังด้าน
คุณภาพและราคาท่ีถูกกว่าเมืองไทยมากกว่า 50%      
(รบัประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในรายการทัวร )์
ให้ท่านเดินเล่นหรอืช้อปป้ิงได้ตามอัธยาศัยจุใจหลากหลายแบรนด์โดยมีรา้นค้ามากกว่า 130 รา้น อาทิเช่น 
BALENCIAGA, MCM, PRADA, GUCCI, DIOR, AMANI, BOSS, BOTEGA VENETTA 
น าท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเป็ดย่างอรอ่ยท่ีสุดในโลก
(Rhinish Gourmet Restaurant)
เข้าสู่ท่ีพักโรงแรม ROYAL LANCASTER HOTEL, LONDON หรอืเทียบเท่า

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ
DAY 4

เมืองอ็อกซฟ์อรด์ – มหาวิทยาลัยอ็อกซฟ์อรด์
ชอ้ปปิ้ ง Bicester Village Outlet – มหานครลอนดอน 



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่านเข้าชม พระราชวังแฮมปตั์นคอรต์ (Hampton Court Palace) พระราชวังแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมที่
แปลกตาและแตกต่างจากระราชวังอ่ืนๆ น่ันก็คือมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมทิวดอรแ์ละบาโรค 
เข้าไว้ด้วยกัน

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารฟิชแอนด์ชปิส์
(Rhinish Gourmet Restaurant)

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวหิารเซนต์พอล (St. Paul's Cathedral) มหาวิหารท่ีใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก
นครวาติ กัน เ ป็นท่ีประกอบพระราชพิธีท่ีส า คัญๆของสหราชอาณาจักร สะพานมิลเลนเนียม
(Millennium Bridge) เป็นสะพานแขวนเหล็กส าหรบัเดินเท้า ข้ามแม่น้าเทมส์ในลอนดอน เชือ่มต่อย่าน
แบงค์ไซด์เข้ากับนครหลวงลอนดอน โคเวนท์การเ์ด้น (Covent Garden) ย่านด้ังเดิมท่ีเต็มไปด้วยรา้นขาย
ผักและผลไม้ และบรรดาศิลปินท่ีจะมาเล่นดนตร ีหรอืแสดงโชว์ต่างๆ

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเน้ือย่างสไตล์อังกฤษ 
(Rhinish Gourmet Restaurant)
เข้าสู่ท่ีพักโรงแรม ROYAL LANCASTER HOTEL, LONDON หรอืเทียบเท่า

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ
DAY 5

พระราชวังแฮมป์ตันคอรต์ – มหาวิหารเซนต์พอล 
สะพานมิลเลนเนียม – โคเวนท์การเ์ด้น  



กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ
DAY 6

ล่องเรอืแม่น้าเทมส์ – ชอ้ปปิ้ งถนนอ็อกซฟ์อรด์, บอนด์สตรที
ห้างสรรพสินค้ามารค์แอนด์สเปนเซอร์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่าน ล่องเรอืแม่น้าเทมส์ ชมความงามสองฝั่ งของแม่น้าเทมส์ ผ่านชมจัตุรสัรฐัสภา (Parliament
Square) พระราชวังเวสต์มินสเตอร ์(Palace of Westminster) ท่ีต้ังของรฐัสภาอังกฤษ (Parliament
of England) หอนาฬิกาบ๊ิกเบน (Big Ben) เป็นนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสุดในโลก ลอนดอนบรดิจ ์
(London Bridge) สะพานข้ามแม่น้าเทมส์แห่งแรก

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเบอรเ์กอรล็์อบสเตอร์
(Rhinish Gourmet Restaurant)

บ่าย น าท่าน ช้อปป้ิงถนนอ็อกซ์ฟอรด์ ถนนแห่งแฟชั่นของชาวลอนดอนท่ีมีชื่อเสียงก้องโลก มีสินค้าแบรนด์
เนมจากท่ัวโลก ต่อเน่ืองเข้าสู่ ถนนบอนด์สตรที น าท่านเดิน ห้างสรรพสินค้ามารค์แอนด์สเปนเซอร ์ซึ่ง
เป็นสาขาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกบนถนนอ็อกซฟ์อรด์

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารระดับสองดาวมิชลิน
(Rhinish Elite Gourmet Restaurant)
เข้าสู่ท่ีพักโรงแรม ROYAL LANCASTER HOTEL, LONDON หรอืเทียบเท่า



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่านข้ึน ลอนดอนอาย (The Coca Cola 
London Eyes) กระเช้าลอยฟ้า รมิแม่น้าเทมส์ 
ท่ีใฝ่ฝันของคนท่ัวโลกท่ีอยากจะมาข้ึน เพ่ือชมวิว
ของมหานครลอนดอนบนกระเช้าท่ีใหญ่และสูง
ท่ีสุดในโลก 

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ
DAY 7

ลอนดอนอาย – หอนาฬิกาบ๊ิกเบน – มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์
ห้างสรรพสินค้าแฮรร์อดส์ – ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์

น าท่านแวะถ่ายรูปกับ หอนาฬิกาบ๊ิกเบน (Big Ben) หน่ึงในนาฬิกาท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก เป็น
สัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน เป็นหอนาฬิกาประจ าพระราชวั ง เวสต์ มินสเตอร์ (Palace of 
Westminster) ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรฐัสภาอังกฤษ ต้ังอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอ
นาฬิกาบ๊ิกเบน เป็นส่วนหน่ึงของพระราชวังเวสต์มินสเตอร ์ซึง่ได้รบัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกของ
องค์การยูเนสโก มหาวิหารเวสต์มินสเตอร ์(Westminster Abbey) สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ท่ีเห็นอยู่
ในปัจจุบันเป็นแบบกอธคิ มหาวิหารเวสต์มินสเตอรเ์ป็นสถานที่ที่ใช้ในการท าพระราชพิธบีรมราชาภิเษก
และที่ฝังพระบรมศพของพระมหากษัตรยิ์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารต่ิมซ่าอันดับหน่ึงของลอนดอน
(Rhinish Gourmet Restaurant)



บ่าย น าท่านชมและชอ้ปป้ิงท่ี ห้างสรรพสินค้าแฮรร์อดส์ (Harrods) ท่ีมีชือ่เสียงและหรูหราท่ีสุดของอังกฤษ
ชมจุดหลักๆ เช่น ซุปเปอรม์าร์เก็ต โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนอาหารท่ีเร ียกว่า กูรเ์มต์ มารเ์ก็ต , 
เครือ่งด่ืม และผลไม้ ท่านสามารถเลือกซือ้กลับไปทานหรอืซือ้เป็นของฝากได้   

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์
*** ระหว่างทาง ไรน์นิช ทราเวล จดัเตรยีม HARRODS POT PIE ให้ท่านละ 1 ชิน้ ซึง่เป็นอาหาร
ต้นต ารบัของอังกฤษแบบเย็นท่ีหาทานได้ยาก ***

21.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 917

15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

DAY 8
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรงุเทพฯ 



จ านวนผู้เดินทาง ราคา (บาท/ทา่น)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ทา่น 159,900

เด็ก อายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับผู้ใหญ่ 1 ทา่น) 157,900

เด็ก อายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ทา่น + มีเตียงเสรมิ) 143,900

เด็ก อายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ทา่น + ไม่มีเตียงเสรมิ) 135,900

พักห้องเด่ียว จา่ยเพ่ิม 44,000

การช าระเงนิ
• ทางบรษัิทฯ ขอรบัเงนิมัดจ าการจอง 40,000 บาท/ทา่น
• ส่วนทีเ่หลือช าระทัง้หมดก่อนเดินทาง 15 วันท าการ
• ทา่นทีต้่องการออกใบเสรจ็ในนามนิติบุคคล ต้องแจง้พนักงานขายทราบล่วงหน้า มิฉะนั้น ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไม่ออก

ใบเสรจ็รบัเงนิ, ใบก ากับภาษียอ้นหลัง

การยกเลกิ
• ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิมัดจ าทกุกรณี
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ บรษัิทฯมีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของราคาค่าทัวร ์
• ยกเลิกภายใน 15 วันท าการก่อนการเดินทาง ถือว่าสละสิทธิ ์ทางบรษัิทฯสงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิทัง้หมด โดยไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิ

คืนได้
หมายเหตุ
1. โปรแกรมการเดินทาง,  โรงแรม,  ภัตตาคาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่า่นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 เตียง (TRIPLE ROOM) จะขึน้อยูกั่บ

ข้อก าหนดและรูปแบบห้องห้องพักในแต่ละโรงแรม ซึง่มักมีความแตกต่างกัน อาจจะท าให้ทา่นไม่ได้ห้องพักติดกันตามทีต้่องการ 
หรอือาจไม่สามารถจดัห้องทีพั่กแบบ 3 เตียงได้ หากโรงแรมทีท่างบรษัิทฯใช ้ไม่มีห้องพักส าหรบั 3 เตียง ทา่นอาจจะต้องเสีย
ค่าใชจ้า่ยเพิม่เติมในการเปิดห้องพักเด่ียว

3. ต าแหนง่ทีน่ั่งบนเครือ่งบินเป็นไปตามเงือ่นไขต๋ัวเครือ่งบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่างๆ ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเลือกต าแหนง่ที่
น่ังได้เอง ทัง้นี้จะพยายามจดัทีน่ั่งให้ตามความเหมาะสม ภายใต้ลักษณะต าแหนง่ทีน่ั่งแบบหมู่คณะทีส่ายการบินจดัมาให้

4. ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆทีเ่ก่ียวข้องกับต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศได้
5. บรษัิทเป็นเพียงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว สายการบิน และตัวแทนการทอ่งเทีย่วต่างประเทศ ซึง่ไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ 

ทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน การจลาจลเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในการตารางบิน ภัยธรรมชาติ 
การอนุญาตเข้าประเทศขึน้อยูกั่บดุลยพินิจของเจา้หน้าทีแ่ละกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ฯลฯ หรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เติมทีเ่กิดขึน้ทัง้
ทางตรง หรอืทางอ้อม เชน่ การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 

6. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีม่ีผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) จ านวนไม่ถึง 15 ทา่น
7. เมื่อทา่นจองทัวรแ์ละช าระค่ามัดจ าแล้ว หมายถึงทา่นยอมรบัในข้อความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ได้แจง้แล้วในข้างต้น

อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม
× ค่าใชจ้า่ยส่วนตัว เชน่ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่ามินิบาร,์ ค่าอาหารและเครือ่งด่ืมนอกเหนือรายการ
× ค่าภาษีน้ามัน ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดน้ามันโลก ทีป่ระกาศโดยสายการบิน ทางบรษัิทฯ อาจมีการเรยีกเก็บเพิม่
× ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%
× ค่าทปิหัวหน้าทัวร ์ซึง่ถือเป็นธรรมเนียมในการเดินทางทอ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเทีย่วยดึถือและปฏิบัติตามกันมา

อัตราคา่บรกิารนีร้วม
✓ ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ ชัน้ประหยัด ตามเส้นทาง และภาษีสนามบินทกุแห่ง
✓ โรงแรมทีพั่กมาตรฐาน พัก 2 ทา่นต่อห้อง
✓ ค่าเข้าชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว, ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะ ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรม
✓ ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทาง น้าหนักไม่เกินทา่นละ 30 กิโลกรมั (หรอืเป็นไปตามประกาศของสายการบิน)
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงนิ 2,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม์)
✓ ค่าหัวหน้าทัวร ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
✓ ค่าทปิพนักงานขับรถ, ไกด์ทอ้งถิ่น
✓ ค่าวีซา่เข้าประเทศอังกฤษ
✓ ค่าตรวจ ATK 1 ครัง้เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

อัตราค่าบรกิาร
ทัวร ์8 วัน พักโรงแรม จ านวน 5 คืน

( ชมิ 3 สุดยอดภัตตาคาร อาหารทกุม้ือไม่ใชแ่บบกรุป๊ทวัร ์)



ใบจองการเดินทาง
“ GASTRONOMY IN ENGLAND ”
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ชือ่ผู้จองทวัร ์นาย/นางสาว/นาง ..................................................... นามสกุล .............................................................

บ้านเลขที ่................................. ซอย ..................................................... ถนน ....................................................................

ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต ........................................... จงัหวัด ...............................................

รหัสไปรษณีย์ ........................... โทรศัพท ์.............................................. มือถือ .............................................................

Line ID ………….......................................................... E-mail ………….................................................................................

ชือ่-นามสกุล ข้อมูลติดต่อ 
(เบอรมื์อถือ / E-mail) แพ้อาหาร / ไม่ทาน

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

โอนเงนิช าระค่ามดัจ า ชือ่บัญช ีบรษัิท ไรน์นิช จ ากัด
ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาทองหลอ่ บัญชอีอมทรพัย ์เลขทีบ่ญัช ี042-2-75926-9
หลังจากโอนเงนิค่ามัดจ าเรยีบรอ้ยแล้ว กรุณาส่งเอกสาร รายละเอียด ดังต่อไปน้ี
1. สลิปการโอนเงนิค่ามัดจ า
2. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport)

ท่านทราบโปรแกรมจาก www.rhinishtravel.com  Line Official Facebook TV           Radio

การช าระค่ามดัจ าทวัร ์ทา่นละ 40,000 บาท
จ านวน ............. ทา่น รวมเป็นเงนิ .................................... บาท ( .................................................................. )
ผู้ใหญ่ จ านวน ...................... ทา่น เด็ก จ านวน ...................... ทา่น
พักห้อง TWIN .......... ห้อง  พักห้อง SINGLE ………. ห้อง  พักห้อง TRIPLE .......... ห้อง


