
 
 

 

 
 
 
 
 

ชมปราสาท นครวดั 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  
ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิม้ 

ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี 
ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน า้จืด ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชียตะวนัออกฉียงใต้ 
ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปป้ิงสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ 

น าท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม 
อิม่อร่อยกบัพเิศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอปัสราที่งดงาม 
แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เส้ือยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พดั+น า้ด่ืม+ผ้าเยน็ไม่จ ากดั) 

 

 
วนัแรก   กรุงเทพฯ - เสยีมเรยีบ - ลอ่งเรอืโตนเลสาบ - ศาลองคเ์จก๊ - องคจ์อม – ชมโชวร์ะบ าอปัสรา  (-/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

07.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 ประตู 1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ที่ Siamtogo อ านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

10.10 น.    ออกเดนิทางสู่ เมอืงเสยีมเรยีบ โดยเทีย่วบนิ FD 610   

11.00 น.        เดนิทางถงึ สนามบนิเสยีมเรยีบ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ที่กมัพชูา เท่ากบัประเทศไทย) 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้  น าท่านลอ่งเรอืชม โตนเลสาบ หรอื ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบน า้จดื ทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน  

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ต ัง้อยู่บรเิวณตอนกลางประเทศกมัพูชา มพีื้นทีป่ระมาณ 7500  

ตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเขมรเกดิจากแมน่ า้โขง ซึง่แมน่ า้โขงไหลผ่านมคีวามยาวถงึ  

500 กโิลเมตร ครอบคลุมถงึพื้นที ่5 จงัหวดัของกมัพชูา ไดแ้ก่ ก าปงชนงั โพธสิตัว ์พระ 



 
 

 

ตะบอง และเสยีมราฐ เป็นทะเลสาบทีม่ปีลาน า้จดืชกุชมุมากแห่งหน่ึงประมาณ 300 ชนิด  

จากนั้น น าทุกท่านกรายสกัการะ ศาลองคเ์จก๊ องคจ์อม ที่มีชื่อเสียงตัง้แต่สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที่ 2 ในสมยันัน้องคเ์จค๊ องคจ์อม มี

ความสามารถในเรื่องการรบเป็นอย่างมากเป็นที่เกรงขามของข  า้ศึกศตัรู เป็นผูท้ีม่ี 

จติใจงามเป็นอย่างมากในยามว่างเวน้จากศึกสงคราม หากมนีกัโทษคนไหนที่ไมไ่ด ้

ท าความผดิทีร่า้ยแรงมาก พระองคก์จ็ะขออภยัโทษให ้ จงึเป็นทีเ่คารพรกั นบัถอื 

ของคนในเมอืงเสยีมเรยีบเป็นอย่างมาก  400 ปีต่อมา กมัพชูาเปลีย่นมานบัถอื 

ศาสนาพทุธ และไดม้กีารศึกษาประวตัขิองเจา้เจกและเจา้จอม และเหน็ว่าเป็น 

บคุคลตวัอย่างทีป่ระพฤตตินดมีาก จงึไดม้กีารสรา้งรูปเคารพ 

19.00น.  บรกิารอาหารค า่แบบบฟุเฟ่ต ์อิม่อร่อยกบัอาหารนานาชาตชินิด พรอ้มชมโชวก์ารแสดงชุดระบ าอปัสร ศิลปะพื้นเมืองของ

กมัพูชาที่เป็นการแสดงที่สวยงาม ใหท้กุท่านไดเ้กบ็ภาพเป็นที่ระลกึไวเ้ป็นความทรงจ า 

 **น าท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว STARRY HOTEL หรอืเทยีบเท่า** 

 
 
 
 
 

 

 

วนัที่สอง   นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวดั – ปราสาทบนัทายศร-ีไนทม์ารเ์กต็  (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น เดนิทางชม ปราสาทบนัทายศรี หรอืเรยีกตามส าเนียงเขมรว่า บนัเตยีไสร หมายถงึ  

ปราสาทสตรหีรอืป้อมสตรี สรา้งตอนปลายสมยัพระเจา้ราเชนทรวรมนิทร(์พ.ศ.1510) 

เป็นปราสาทหลงัเลก็ๆกลุม่หน่ึง สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพแูกะและสลกัภาพนูนสูงได ้

อย่างสวยงามมากเป็นปราสาทหนิทีถ่อืไดว้่างดงามทีสุ่ดในประเทศกมัพชูา มคีวาม 

กลมกลนือย่างสมบูรณ ์และเป็นปราสาทแห่งเดียวที่สรา้งเสรจ็แลว้กว่า 1000 ปี แต่ 

ลวดลายก็ยงัมคีวามคมชดั เหมอืนกบัสรา้งเสรจ็ใหม ่ๆ ปราสาทบนัทายศร ีมคีวาม 

อ่อนชอ้ยงดงามช่างไดแ้กะสลกัอย่างวจิติบรรจงจนท าใหเ้หลา่นางอสัราและเทพธดิาที่ประดบับนผนงัดูเสมอืนมชีวีติจรงิๆ  

จากนัน้  เดินทางสูเ่มืองพระนครหรอืนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพือ่เขา้สู่เมอืงนครธม ซึง่เป็นสะพานทีพ่ระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 กษตัริย ์

เขมรใชเ้ป็นทางเสดจ็ผ่านเขา้ออกเมอืงนครธม ประตูเมอืง ทีม่ยีอดเป็นรูปพระโพธิสตัว ์

หนัพระพกัตรไ์ปท ัง้ 4 อาณาจกัรเขมร สถาปนาขึ้นในปลายครสิตศ์วรรษที ่12 โดย 

พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 มอีาณาเขตครอบคลุมพื้นที ่9 ตารางกโิลเมตร อยู่ทางทศิเหนือ 

ของ นครวดั ภายในเมอืงมสีิง่ก่อสรา้งมากมายนบัแต่สมยัแรกๆ  

น าทกุท่านเขา้ชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานทีส่  าคญัทีสุ่ดเป็นล  าดบัทีส่องทีค่วรมา 

เทีย่วชมเมือ่มาเยอืนองักอร ์สรา้งขึ้นเมือ่ปลายครสิตศ์ตวรรษที ่12 ในรชัสมยัของพระ 

เจา้ชยัวรมนัที ่7 ปราสาทบายนสรา้งขึ้นจากหนิทรายและเป็นสญัลกัษณข์องเขาพระสุเมรุ เมือ่มองจากดา้นนอก จะแลดูคลา้ยกบั

เขาวงกต แต่ความจริงแลว้ ลกัษณะของปราสาทบายนนัน้สรา้งขึ้นตามแบบแผนของยนัตระ ซึ่งเป็นเรขาคณิตของพุทธศาสนา

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94


 
 

 

ของอนิเดยี เป็นสญัลกัษณ์ของมนัดาล่า หรือรูปวงกลมอนัเป็นสญัลกัษณ์แทนจกัรวาลและพลงัศกัดิ์สทิธิ์ในศาสนาฮินดู เมือ่ได ้

เขา้ไปสมัผสัยงัปราสาทแห่งน้ีจะรูส้กึเหมอืนมคีนคอยจอ้งมองเราอยู่ตลอดเวลา ซึง่เป็นเสน่หท์ีป่ระทบัใจของปราสาทแห่งน้ี 

จากนัน้ น าท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาททีถ่กูทิ้งรา้งมานาน 

ถงึ 500 ปี สรา้งขึ้นในปี พศ.1729 เป็น   ปราสาทหนิในยุคสุดทา้ยของอาณาจกัร 

ขอม สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ทีท่รงเลือ่มใสในพทุธศาสนา ปราสาทตาพรหมจงึ 

เป็นท ัง้ปราสาทและวดัทางพทุธศาสนาไปในตวั ภายในปราสาทมภีาพแกะสลกัอนั 

เป็นเรื่องราวทางพทุธประวตั ินิกายมหายาน ท ัง้หนา้บนั และทบัหลงั แต่ในสมยั 

พระเจา้ชยัวรมนัที ่8 ทีท่รงเลือ่มใสในศาสนาฮนิดู ภาพสลกับางภาพไดถ้กูดดั 

แปลงใหเ้ป็นเรื่องราวเกี่ยวกบัศาสนาฮนิดู ส่วนพระพทุธรูป กถ็กูดดัแปลงใหเ้ป็นศิวะลงึค์  

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้ ชมสิง่มหศัจรรย ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ปราสาทนครวดั ทีเ่ปรียบเสมอืน 

วมิานของเทพเจา้สูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดษิฐานไวใ้นโลกมนุษยแ์ละถอืว่า 

เป็นสถานที่สุดยอดของการเดนิทางไปในครัง้น้ี ซึง่สรา้งขึ้นเมือ่ ปี พ.ศ. 1650-1720 

โดยพระเจา้สุรยิวรมนัที ่2 โดยถวายเป็นพทุธบูชา ชมรูปสลกันางอปัสรนบัหมืน่ 

องค ์ชมภาพแกะสลกันูนต า่ การกวนเกษยีรสมทุร  ซึง่เป็นพธิกีรรมโบราณอนั 

ศกัดิ์สทิธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิง่ ท่านจะไดช้มภาพการยกกองทพัของพระเจา้ สุรยิวรมนัที ่1 โดยมภีาพกองทพัของเสยีมกกุ ซึง่

เป็นบรรพบรุุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ 

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาสมควรน าท่านเขา้สู่ที่พกั 

หลงัอาหารน าท่านเดนิชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์ารเ์กต็ อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกชมเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงเสยีมเรยีบตามอธัยาศยั 

**น าท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาวที่เขา้ร่วมโปรโมชัน่ หรอืเทียบเท่า** 

 
 
 
 
 
 
วนัที่สาม ศูนยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม-ศูนยฝึ์กวิชาชีพ-ตลาดซาจะ๊ –สนามบนิเสยีมเรียบ – รา้นหยก – ดอนเมือง  (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้ น าท่านชม ศูนยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม (Angkor Silk Farm) เป็นศูนยห์ตัถกรรมการพฒันาและปรบัปรุงงานหตัถกรรมทอผา้ 

รวมถงึการสบืทอดศิลปกรรมโบราณใหค้งอยู่  จากนัน้ ชมศูนยฝึ์กวิชาชีพ (Les Artisan d'Angkor) ศูนยส์อนวชิาชีพทุก

สาขา เช่น การทอผา้ การแกะสลกัหนิและแกะสลกัไม ้

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้   น าทกุท่านเดนิทางไป ชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืง ตลาดซาจะ๊ ชอปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ของ 
  เมืองเสยีมเรยีบ ของตลาดซาจะ๊กไ็ดแ้ก่ เสื้อผา้ กระเป๋า ผา้ทอ ของฝากพวกพวง 

  กญุแจและอื่นๆ เครื่องเงนิ อญัมณี และอื่นๆ อกีมากมายใหท้กุท่านได ้เลอืกซื้อ 

  ของฝากกลบัเมอืงไทย 



 
 

 

15.25 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการไทยแอรเ์อเซีย เที่ยวบนิที่  FD 615 

16.20 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพฯ ทมีงาน Siamtogo ส่งท่านโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 
........................................................................................ 

หมายเหตุ : โปรแกรมเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีค้ านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 
 

วนัเดินทาง ราคา ทวัรก์มัพูชา นครวดั นครธม 3 วนั 2 คนื บนิแอรเ์อเชีย 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

1 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 24 13,399 13,000 12,399 3,000 

8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 24 13,399 13,000 12,399 3,000 

15 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 24 13,399 13,000 12,399 3,000 

12 ม.ค.61 14 ม.ค.61 24 12,399 12,000 11,399 3,000 

2 ก.พ.61 4 ก.พ.61 24 12,399 12,000 11,399 3,000 

9 ก.พ.61 11 ก.พ.61 24 12,399 12,000 11,399 3,000 

23 ก.พ.61 25 ก.พ.61 24 12,399 12,000 11,399 3,000 

1 มี.ค.61 3 มี.ค.61 24 12,399 12,000 11,399 3,000 

9 มี.ค.61 11 มี.ค.61 24 12,399 12,000 11,399 3,000 

16 มี.ค.61 18 มี.ค.61 24 12,399 12,000 11,399 3,000 

23 มี.ค.61 25 มี.ค.61 24 12,399 12,000 11,399 3,000 

30 มี.ค.61 1 เม.ย.61 24 12,399 12,000 11,399 3,000 

6 เม.ย.61 8 เม.ย.61 24 13,399 13,000 12,399 3,000 

13 เม.ย.61 15 เม.ย.61 24 13,399 13,000 12,399 3,000 

14 เม.ย.61 16 เม.ย.61 24 13,399 13,000 12,399 3,000 

20 เม.ย.61 22 เม.ย.61 24 12,399 12,000 11,399 3,000 

27 เม.ย.61 29 เม.ย.61 24 12,399 12,000 11,399 3,000 

29 เม.ย.61 1 พ.ค.61 24 12,399 12,000 11,399 3,000 

4 พ.ค.61 6 พ.ค.61 24 12,399 12,000 11,399 3,000 

11 พ.ค.61 13 พ.ค.61 24 12,399 12,000 11,399 3,000 



 
 

 

8 มิ.ย.61 10 มิ.ย.61 24 11,399 11,000 10,399 3,000 

15 มิ.ย.61 17 มิ.ย.61 24 11,399 11,000 10,399 3,000 

29 มิ.ย.61 1 ก.ค.61 24 11,399 11,000 10,399 3,000 

6 ก.ค.61 8 ก.ค.61 24 11,399 11,000 10,399 3,000 

13 ก.ค.61 15 ก.ค.61 24 11,399 11,000 10,399 3,000 

27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 24 12,399 12,000 11,399 3,000 

3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 24 11,399 11,000 10,399 3,000 

10 ส.ค.61  12 ส.ค.61 24 12,399 12,000 11,399 3,000 

17 ส.ค.61 19 ส.ค.61 24 11,399 11,000 10,399 3,000 

24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 24 11,399 11,000 10,399 3,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 450 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ัง่ 



 
 

 

1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที  
2. ส่งเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาและชาํระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจาํใหไ้ม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน
เน่ืองจากบริษทัไดท้าํการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทาง แมจ้ะยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางบริษทัจะเก็บค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายใน
การดาํเนินธุรกิจ 
5.การชาํระเงินใหช้าํระผา่นทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือชาํระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาใหบ้ริษทัเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินและลูกคา้โปรดเก็บ
ใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ังเพ่ือยนืยนั 
6.ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบทุก
คร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลง
เท่ียวบิน 
โปรดอ่านเง่ือนไขการจองใหถ่ี้ถว้น ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
 
 
    
 

 
หมายเหตุ 
1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตจุาํเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใด 
ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ 
3.เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่
ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4.กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนวนัเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงทางบริษัทฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มสิีทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ  
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษัทฯก ากบัเท่านั้น 

 

 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขทีบ่ัญชี 

น.ส.ทศันา สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส านักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 - 4 


