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14 ทอ่งแดนศลิานคร เสยีมราฐ ชม 
เที�ยวชมปราสาทนครวดั ชมเมอืงพระนครธม ปราสาทบายน

กรุงเทพฯ ด่านปอยเปต ตลาดโรงเกลอื นครวดั นครธม

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - จ.สระแกว้ 
05.00 น. พรอ้มกันบรเิวณ ปั�มนํ�ามนั ปตท

ใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวก ทา่นสามารถเลอืกซื�ออาหารวา่งรับประทานไดท้ี'ปั�ม
06.00 น. ออกเดนิทาง สู ่อ.อรัญประเทศ จ
08.00 น. เดนิทางถงึ ตลาดโรงเกลอื

เรียบรอ้ยพบมัคคุเทศก์ทอ้งถิ'น ใหก้ารตอ้นรับท่านที'ฝั' งกัมพูชา 
ระยะทางประมาณ 150 

เที'ยง  �รับประทานอาหารกลางวัน ณ 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่โตนเลสาบ 

ใหญท่ี'สดุเอเชยี เมื'อเดนิทางถงึทา่เรอื 
เอเชยี ชมความเป็นอยู่ของหมูบ่า้นชาวประมง บา้นเรอืนที'ตั �งอยูบ่นทะเลสาบ โรงเรยีน พพิธิภัณฑ์
โดยฤดนํู�าหลากนํ�าทว่มถงึ 
ชะนัง , โพธสิัตว ์, พระตะบองและเสยีมราฐ

คํ'า  �รับประทานอาหารคํ'า ณ 
  พกัที�Siemreap Ever Green
 
วนัที�สอง ปราสาทบนัทายศร ี- 
06.30 น. �รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที'พัก
07.30 น. เดนิทางสู ่ปราสาทบนัทายศ

จากปราสาทอื'นๆ จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็นปราสาทแหง่ความรัก ซึ'งนักโบราณคดจีากฝรั'งเศสไดตั้ �ง
ฉายาของปราสาทแหง่นี�ว่า
สมบูรณ์ที'สุด แมจ้ะเป็นปราสาทเก่าแก่
ปราสาทตาพรหมสรา้งขึ�นในรัชสมัยพระเจา้ชัยวรมันที' 
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ทอ่งแดนศลิานคร เสยีมราฐ ชม 1 ใน 7 ส ิ�งมหศัจรรยข์องโลก 
เที�ยวชมปราสาทนครวดั ชมเมอืงพระนครธม ปราสาทบายน ปราสาทบนัทายศรรีตันชาตแิหง่ศลิปะขอม

กรุงเทพฯ ด่านปอยเปต ตลาดโรงเกลอื นครวดั นครธม
เดนิทางโดยรถปรบัอากาศ 

สระแกว้ (ตลาดโรงเกลอื) - ปอยเปต– ศรโีสภณ – โตนเลสาป
รเิวณ ปั�มนํ�ามนั ปตท. ถ.วภิาวด ี(ขา้ง สโมสรทหารบก ตรงขา้มกบั ม

ใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวก ทา่นสามารถเลอืกซื�ออาหารวา่งรับประทานไดท้ี'ปั�ม
อรัญประเทศ จ.สระแกว้ ดา่นชายแดน ตลาดโรงเกลอื-

ตลาดโรงเกลอื-ปอยเปต ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร
พบมัคคุเทศก์ทอ้งถิ'น ใหก้ารตอ้นรับท่านที'ฝั' งกัมพูชา นําท่านเดนิทาง

150 กโิลเมตร  
บประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารChum  Nobaray 

เลสาบ อยูห่า่งจากตัวเมอืงเสยีมเรยีบประมาณ 12 
เดนิทางถงึทา่เรอื โตนเลสาบลอ่งเรอืชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที'ใหญ่ที'สุดใน

เอเชยี ชมความเป็นอยู่ของหมูบ่า้นชาวประมง บา้นเรอืนที'ตั �งอยูบ่นทะเลสาบ โรงเรยีน พพิธิภัณฑ์
โดยฤดนํู�าหลากนํ�าทว่มถงึ 7,500 ตร.กม. ลกึถงึ 100 ม. ครอบคลมุพื�นที' 

พระตะบองและเสยีมราฐ 
รับประทานอาหารคํ'า ณ ภตัตาคารRed Crub 

Siemreap Ever Greenหรอืเทยีบเทา่ *** 

 ปราสาทตาพรหม – นครธม – นครวดั- ชมโชวรํ์าอปัสรา 
บประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที'พัก 

ปราสาทบนัทายศร ี เป็นปราสาทเล็ก ๆ ที'อยูร่อบนอก   สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพดูสูดใส ตา่ง
จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็นปราสาทแหง่ความรัก ซึ'งนักโบราณคดจีากฝรั'งเศสไดตั้�ง

ฉายาของปราสาทแหง่นี�ว่า“รตันชาตแิหง่ศลิปะขอม”ใหท้า่นไดช้มภาพทับหลัง และหนา้บันที'มคีวาม
สมบูรณ์ที'สุด แมจ้ะเป็นปราสาทเก่าแก่กอ่นยุคนครวัด แต่ยังคมชัดมองเห็นทุกมมุไดอ้ย่างชัดเจน

สรา้งขึ�นในรัชสมัยพระเจา้ชัยวรมันที' 7 เมื'อปี พ.ศ
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สิ�งมหศัจรรยข์องโลก  
ปราสาทบนัทายศรรีตันชาตแิหง่ศลิปะขอม 

กรุงเทพฯ ด่านปอยเปต ตลาดโรงเกลอื นครวดั นครธม 3วนั2คนื 

โตนเลสาป 
ตรงขา้มกบั ม.หอการคา้) เจา้หนา้ที'

ใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวก ทา่นสามารถเลอืกซื�ออาหารวา่งรับประทานไดท้ี'ปั�ม 
-ปอยเปต 

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรทั �งไทยและกัมพูชาเป็นที'
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเสยีมราฐ

12 กโิลเมตรเป็นทะเลสาบนํ�าจดืที'
ลอ่งเรอืชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที'ใหญ่ที'สุดใน

เอเชยี ชมความเป็นอยู่ของหมูบ่า้นชาวประมง บา้นเรอืนที'ตั �งอยูบ่นทะเลสาบ โรงเรยีน พพิธิภัณฑส์ัตว์
ครอบคลมุพื�นที' 5 จังหวัด คอื กําปงธม , กําปง

ชมโชวรํ์าอปัสรา  

สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพูดสูดใส ตา่ง
จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็นปราสาทแหง่ความรัก ซึ'งนักโบราณคดจีากฝรั'งเศสไดตั้ �ง

ไดช้มภาพทับหลัง และหนา้บันที'มคีวาม
แต่ยังคมชัดมองเห็นทุกมมุไดอ้ย่างชัดเจนชม 

ศ. 1729 ในศาสนาพุทธ นิกาย
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มหายานพระเจา้ชัยวรมันที' 
ใหญม่าก สรา้งตามแบบขอมยคุสดุทา้ยมรีปูแบบโดยรวมไมทํ่าเป็นชั �นลดหลั'นกนั 
ที'ปราสาทตาพรหมมตีน้ไมอ้ยู ่
คนไทย เป็นไมย้นืตน้เนื�อออ่น อกีชนดิหนึ'ง เป็นไมเ้ลื�อยขึ�นอยูต่ามหนา้บัน ทับหรอื หรอืตามตัวปราสาท
และหลังคา ทั �งไมเ้ล็กไมใ้หญ่ต่างเตบิโตตามสภาวะที'เอื�ออํานวยของรากไมใ้หญ่ที'แ
แผ่นศลิาเพื'อจะหาที'ลงดนิเกดิเป็นรปูทรงคลา้ยหนวดปลาหมกึเกาะกมุองคป์ราสาททําใหช้ว่ยประคองยดึ
ตัวปราสาทไมใ่หห้ักพักลงมากได ้

เที'ยง �รับประทานอาหารกลางวัน ณ 
บา่ย ชม เมอืงพระนครธม (

ฉุดนาคอกีฝั' งเป็นอสูรฉุดนาคขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน อันเป็นตอนเริ'มตน้จากนิยายปรัมปราที'พวกพ
พราหมณ์เลา่ถงึตอนกําเนดิโลกมนุษยแ์ละจักรวาล เดนิผา่นสู ่
ชม ปราสาทบายน เป็นปราสาทหลวงประจํารัชสมัยพระเจา้ชยัวรมนั
จากการสรา้งรูปแบบเดมิๆเป็นเพราะพระองคท์รงเลื'อมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อย่างยิ'ง 
ปรางคป์ราสาทบายน ทั �ง 
พักตร์ออกไปทั�งสี'ทศิเพื'อสอดส่องดูแลทุกขส์ุขของเ
ร่มเย็นเป็นสุข จากนั�นนั'งรถชมกลุ่มปราสาทเล็กโดยรอบ อาทเิชน่ 
อากาศชมสิ'งมหัศจรรย ์
สรุยิวรมนัที' 2 โดยถวายเป็นพทุธบชูา 
เกษียรสมุทร ซึ'งเป็นพธิกีรรมโบราณอนัศักดิKสทิธิKน่าสนใจเป็นอยา่งยิ'ง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจา้
สรุยิวรมนัที' 1 โดยมภีาพกองทัพของเสยีมกกุ ซึ'งเป็นบรรพบรุษุของพวกเราชาวไทยปรากฎอยูด่ว้ย 

19.00 น. �รบัประทานอาหารคํ�า ณ
พรอ้มชมการแสดงพื�นเมอืง ระบํานางอปัสร หรอื นางอปัสรา อนัตระการตาออ่นชอ้ยสวยงาม 

  พกัที�Siemreap Ever Green
   

วนัที�สาม ตลาดเมอืงเสยีมราฐ-
07.00 น. �รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที'พัก
08.00 น. นําทา่นเลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงตา่งๆ ที' 

หรอื ตัวอักษรเขมร , เครื'องเงนิ 
รา้  ซึ'งเป็นปลามาจากโตนเลสาบ ของที'ระลกึตา่ง ๆ พวงกญุแจ 

เที'ยง  �รบัประทานอาหารกลางวนั
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูด่า่นปอยเปต
15.00 น. นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนออกเมอืงและศลุกากรแลว้ เดนิทางเขา้สู ่

ราคาถกู นานาชนดิ จนไดเ้วลาพอสมควร 
17.00 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ 
20.00 น. เดนิทาง ถงึ กรุงเทพฯ
 

(สิ�นสดุการบรกิาร 
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มหายานพระเจา้ชัยวรมันที' 7 โปรดใหส้รา้งขึ�นเพื'อถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาขนาด
ใหญม่าก สรา้งตามแบบขอมยคุสดุทา้ยมรีปูแบบโดยรวมไมทํ่าเป็นชั �นลดหลั'นกนั 

หมมตีน้ไมอ้ยู ่2 พันธุ ์ตน้ที'ใหญท่ี'สดุเรยีกกว่า ตน้สะปง
คนไทย เป็นไมย้นืตน้เนื�อออ่น อกีชนดิหนึ'ง เป็นไมเ้ลื�อยขึ�นอยูต่ามหนา้บัน ทับหรอื หรอืตามตัวปราสาท
และหลังคา ทั �งไมเ้ล็กไมใ้หญ่ต่างเตบิโตตามสภาวะที'เอื�ออํานวยของรากไมใ้หญ่ที'แ
แผน่ศลิาเพื'อจะหาที'ลงดนิเกดิเป็นรปูทรงคลา้ยหนวดปลาหมกึเกาะกมุองคป์ราสาททําใหช้ว่ยประคองยดึ
ตัวปราสาทไมใ่หห้ักพักลงมากได ้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Tropical  
(นครธม) ผ่าน สะพานนาคราช  เป็นสะพานหนิสลักขนาดใหญ ่รปูเทวดา กําลัง

ฉุดนาคอกีฝั' งเป็นอสูรฉุดนาคขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน อันเป็นตอนเริ'มตน้จากนิยายปรัมปราที'พวกพ
พราหมณ์เลา่ถงึตอนกําเนดิโลกมนุษยแ์ละจักรวาล เดนิผา่นสู ่ประตเูมอืงทศิใต้

เป็นปราสาทหลวงประจํารัชสมัยพระเจา้ชยัวรมนัที' 7 
จากการสรา้งรูปแบบเดมิๆเป็นเพราะพระองคท์รงเลื'อมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อย่างยิ'ง 
ปรางคป์ราสาทบายน ทั �ง 54 ปรางคถ์ูกสลักเป็นภาพพระพักตรข์องพระโพธสิัตวอ์วโลกเิตศวร ผนิพระ
พักตร์ออกไปทั�งสี'ทศิเพื'อสอดส่องดูแลทุกขส์ุขของเหล่าพสกนิกรของพระองค์ใหอ้ยู่อาศัยดว้ยความ
ร่มเย็นเป็นสุข จากนั�นนั'งรถชมกลุ่มปราสาทเล็กโดยรอบ อาทเิชน่ บาปวนลานชา้ง ปราสาทพมิาน

ชมสิ'งมหัศจรรย ์1ใน7ของโลกปราสาทนครวดั ซึ'งสรา้งขึ�นเมื'อ พ
โดยถวายเป็นพทุธบชูา ชมรปูสลักนางอัปสรนับหมื'นองค ์ชมภาพแกะสลักนูนตํ'า การกวน

เกษียรสมุทร ซ ึ'งเป็นพธิกีรรมโบราณอนัศักดิKสทิธิKน่าสนใจเป็นอยา่งยิ'ง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจา้
โดยมภีาพกองทัพของเสยีมกกุ ซึ'งเป็นบรรพบรุษุของพวกเราชาวไทยปรากฎอยูด่ว้ย 

านอาหารคํ�า ณภตัตาคารโตนเลแมโ่ขง (บฟุเฟ่ตน์านาชาติ
พรอ้มชมการแสดงพื�นเมอืง ระบํานางอปัสร หรอื นางอปัสรา อนัตระการตาออ่นชอ้ยสวยงาม 

Siemreap Ever Greenหรอืเทยีบเทา่ *** 

- เสยีมราฐ– ศรโีสภณ – ปอยเปต– ตลาดโรงเกลอื
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที'พัก 

นําทา่นเลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงตา่งๆ ที' ตลาดซาจะ๊ (ตลาดเกา่เมอืงเสยีมราฐ
เครื'องเงนิ , ไมแ้กะสลัก ตา่ง ๆ พรอ้มทั �ง จําหน่าย ปลากรอบ 

รา้  ซึ'งเป็นปลามาจากโตนเลสาบ ของที'ระลกึตา่ง ๆ พวงกญุแจ , โมเดล และครสิตัลรปูปราสาทตา่ง ๆ 
รบัประทานอาหารกลางวนัโตนเลสาบ (บฟุเฟ่ตน์านาชาต)ิ  

นําทา่นเดนิทางสูด่า่นปอยเปต 
นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนออกเมอืงและศลุกากรแลว้ เดนิทางเขา้สู ่ตลาดโรงเกลอื

จนไดเ้วลาพอสมควร  
กลับสู ่กรงุเทพฯ  

 ณ จดุนัดพบ โดยสวสัดิKภาพ..... 

ส ิ�นสดุการบรกิาร ขอขอบพระคณุทกุทา่น) 
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โปรดใหส้รา้งขึ�นเพื'อถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาขนาด
ใหญม่าก สรา้งตามแบบขอมยคุสดุทา้ยมรีปูแบบโดยรวมไมทํ่าเป็นชั �นลดหลั'นกนั  

ตน้สะปง หรอื ตน้สําโรง ตามแบบฉบับ
คนไทย เป็นไมย้นืตน้เนื�อออ่น อกีชนดิหนึ'ง เป็นไมเ้ลื�อยขึ�นอยูต่ามหนา้บัน ทับหรอื หรอืตามตัวปราสาท
และหลังคา ทั �งไมเ้ล็กไมใ้หญ่ต่างเตบิโตตามสภาวะที'เอื�ออํานวยของรากไมใ้หญ่ที'แทรกชอนไชไปบน
แผน่ศลิาเพื'อจะหาที'ลงดนิเกดิเป็นรปูทรงคลา้ยหนวดปลาหมกึเกาะกมุองคป์ราสาททําใหช้ว่ยประคองยดึ

เป็นสะพานหนิสลักขนาดใหญ ่รปูเทวดา กําลัง
ฉุดนาคอกีฝั' งเป็นอสูรฉุดนาคขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน อันเป็นตอนเริ'มตน้จากนิยายปรัมปราที'พวกพ

ประตเูมอืงทศิใต ้
7 เป็นรปูแบบที'มลีักษณะแตกตา่ง

จากการสรา้งรูปแบบเดมิๆเป็นเพราะพระองคท์รงเลื'อมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อย่างยิ'ง 
ปรางคถ์ูกสลักเป็นภาพพระพักตรข์องพระโพธสัิตวอ์วโลกเิตศวร ผนิพระ

หล่าพสกนิกรของพระองค์ใหอ้ยู่อาศัยดว้ยความ
บาปวนลานชา้ง ปราสาทพมิาน

ซึ'งสรา้งขึ�นเมื'อ พ.ศ. 1650 – 1720 โดยพระเจา้
ชมรปูสลักนางอัปสรนับหมื'นองค ์ชมภาพแกะสลักนูนตํ'า การกวน

เกษียรสมุทร ซ ึ'งเป็นพธิกีรรมโบราณอนัศักดิKสทิธิKน่าสนใจเป็นอยา่งยิ'ง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจา้
โดยมภีาพกองทัพของเสยีมกกุ ซ ึ'งเป็นบรรพบรุษุของพวกเราชาวไทยปรากฎอยูด่ว้ย  

บฟุเฟ่ตน์านาชาต)ิ   
พรอ้มชมการแสดงพื�นเมอืง ระบํานางอปัสร หรอื นางอปัสรา อันตระการตาออ่นชอ้ยสวยงาม  

ตลาดโรงเกลอื– กรงุเทพฯ  

ตลาดเกา่เมอืงเสยีมราฐ) เชน่ เสื�อยดืรปูปราสาท 
ไมแ้กะสลัก ตา่ง ๆ พรอ้มทั �ง จําหน่าย ปลากรอบ ปลาตากแหง้ ปลา

โมเดล และครสิตัลรปูปราสาทตา่ง ๆ  
 

ตลาดโรงเกลอื เลอืกซื�อสนิคา้
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กําหนดการเดนิทาง :  อตัราคา่บรกิารตอ่ทา่น 
 
 

วนัเดนิทาง 

8 – 10 ธ.ค. 61  

30  ธ.ค. 61  - 1 ม.ค. 62 

18 – 20  ม.ค. 62  
 

17 – 19 ก.พ. 62  

15 - 17  ม.ีค. 62  

6 – 8  เม.ย. 62  

13 – 15  เม.ย. 62  

 
 
 
หมายเหต:ุ 

� สําหรบัคณะจอยทวัร ์บรษิทัขอสงวนสทิธิXกรณีที�กรุป๊ไมถ่งึ 
 
อตัราคา่บรกิารนี[รวม 

 คา่ยานพาหนะไป-กลบั กรงุเทพฯ-
 โรงแรมที'พักระดับ 3  ดาว จํานวน 
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ'น อํานวยความสะดวกตามรายการ
 คา่ประกนัภัยและอบุัตเิหต ุ
 คา่เขา้ชมสถานที'ทอ่งเที'ยวตา่ง ๆ ตามรายการ
 คา่ยานพาหนะนําเที'ยวสถานที'ทอ่งเที'ยวตา่ง ๆ

ตามรายการ  
 คา่อาหารตามรายการที'ระบไุวต้ามรายการ
 บรกิารนํ�า และผา้เยน็ ตลอดรายการ

 
** หมายเหต:ุ ขออนญุาต เก็บคา่ทปิ 
 
อตัราคา่บรกิาร 

� โปรดสอบถามราคาในชว่งเทศกาล สําคัญๆ อกีครั�ง อาท ิครสิตม์าส
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อตัราคา่บรกิารตอ่ทา่น  

ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว 

6,900 2,000 

7,900 2,000 

6,900 2,000 

6,900 2,000 

6,900 2,000 

6,900 2,000 

7,900 2,000 

สําหรบัคณะจอยทวัร ์บรษิทัขอสงวนสทิธิXกรณีที�กรุป๊ไมถ่งึ 15 ทา่น จะไมม่หีวัหนา้ทวัรจ์ากกรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิารนี[ไมร่วม
-ปอยเปต-กรงุเทพฯ 

จํานวน 2 คนื (พักหอ้งคู)่ 
คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ'น อํานวยความสะดวกตามรายการ 

คา่เขา้ชมสถานที'ทอ่งเที'ยวตา่ง ๆ ตามรายการ 
คา่ยานพาหนะนําเที'ยวสถานที'ทอ่งเที'ยวตา่ง ๆ 

คา่อาหารตามรายการที'ระบไุวต้ามรายการ 
บรกิารนํ�า และผา้เยน็ ตลอดรายการ 

 คา่ Visa สําหรับชาวตา่งชาต ิ
 คา่พักหอ้งเดี'ยวเพิ'มตามอตัรา
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ 

คา่อาหาร คา่เครื'องดื'มสั'งเพิ'ม คา่ซกัรดี คา่
โทรศพัท ์คา่ทปิพนักงานฯล

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ'ม 
3% 

 คา่ทปิไกด ์ ทา่นละ 
 

ขออนญุาต เก็บคา่ทปิ  

โปรดสอบถามราคาในชว่งเทศกาล สําคญัๆ อกีครั�ง อาท ิครสิตม์าส, วันปีใหม,่ วันตรษุจนี
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สถานะ 

8 

6 

 

 

 

 

 

ทา่น จะไมม่หีวัหนา้ทวัรจ์ากกรงุเทพฯ  

อตัราคา่บรกิารนี[ไมร่วม 
สําหรับชาวตา่งชาต ิ(ยกเวน้คนไทย) 

คา่พักหอ้งเดี'ยวเพิ'มตามอตัรา 
คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ 
คา่อาหาร คา่เครื'องดื'มสั'งเพิ'ม คา่ซกัรดี คา่
โทรศัพท ์คา่ทปิพนักงานฯลฯ 
คา่ภาษีมลูคา่เพิ'ม 7% , คา่ภาษีหัก ณ ที'จา่ย 

ทา่นละ 300  บาท  

วันตรษุจนี, วันสงกรานต ์ 
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� กรณีมบีรกิารพเิศษอื'น ๆ อาท ิการดงูาน
แจง้และเชค็ราคาอกีครั �ง 

 
เอกสารประกอบการเดนิทาง 

� หนังสอืเดอืนที'ที'มอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 
หนา้ 

 
เงื�อนไขการจองทวัรแ์ละการชําระคา่บรกิาร

 สง่รายชื'อลกูคา้ พรอ้มชําระงวดแรก 
 สว่นที'เหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทาง 

 
 
 
 
การยกเลกิ 

� ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 – 30 
� ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8 – 20 
� ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั �งหมด

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิXในการปรบัราคาอนัเนื�องมาจากสาเหตุดงัตอ่ไปนี[

 อัตราแลกเปลี'ยนของสกลุเงนิและอัตราการปรับราคาคา่เชื�อเพลงิตา่ง ๆ 
 การไมร่บัประทานอาหารบางมื�อ ไมเ่ที'ยวตามรายการ 

ทั �งหมดทั�งนี�บรษัิท จะยดึถอืความสําคัญของลกูคา้เป็นหลัก
 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การปฏเิสธออกนอกประเทศ 

เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งและความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื'อมเสี
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การดงูาน, การประชมุสัมมนา หรอืกจิกรรมตา่งๆ อาหารเพิ'ม หรอื ปรับโรงแรมกรณุ

หนังสอืเดอืนที'ที'มอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน (นับจากวันเดนิทาง) และมหีนา้วา่งเหลอืมากกวา่ 

เงื�อนไขการจองทวัรแ์ละการชําระคา่บรกิาร 
งรายชื'อลกูคา้ พรอ้มชําระงวดแรก 3,000 บาท 

เหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

30 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 2,000 บาท 
20 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของราคาทัวร ์

วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั�งหมด 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิXในการปรบัราคาอนัเนื�องมาจากสาเหตุดงัตอ่ไปนี[ 
อัตราแลกเปลี'ยนของสกลุเงนิและอัตราการปรับราคาคา่เชื�อเพลงิตา่ง ๆ  
การไมร่บัประทานอาหารบางมื�อ ไมเ่ที'ยวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้ เพราะเป็นการเหมาจา่ย
ทั �งหมดทั�งนี�บรษัิท จะยดึถอืความสําคัญของลกูคา้เป็นหลัก 
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การปฏเิสธออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศ / การนําสิ'งของผดิกฎหมาย
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งและความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื'อมเสยี  
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การประชมุสัมมนา หรอืกจิกรรมตา่งๆ อาหารเพิ'ม หรอื ปรับโรงแรมกรณุ

และมหีนา้วา่งเหลอืมากกวา่ 2 

ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้ เพราะเป็นการเหมาจา่ย

การนําสิ'งของผดิกฎหมาย


