
  

 
 

 

 

Hilight 

• ชม "นครวดั" 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก  
• "ปราสาทตาพรหม"   ชมรากไมส้ะปงทีห่อ่หุม้ปราสาทอยา่งน่ามหศัจรรย ์

และเป็น 1 ในสถานทีถ่่ายท าภาพยนตช์ือ่ดงั Tomb Raider 
• "ปราสาทบนัทายสร"ีปราสาทหนิสชีมพูออ่นทีแ่กะสลกัอยา่งปราณีตเหลอืเชือ่   
• ชอ้ปป้ิง "ตลาดซาจะ๊" 
• ชมการแสดงพืน้เมอืง "ระบ าอปัสรา" พรอ้มดนิเนอร ์ณ รา้นอาหารสุดคลาสสคิ  

 
 

เลอืกซือ้ Optional Tour เกไ๋ก๋ ล่องเรอืโบราณยอ้นอดตี 1,000 ปีบรเิวณ สระน ้านครธม 
 

ตามรอยอารยธรรมขอม 

ฟังเร ือ่งเล่านางอปัสรา 

ชมสิง่มหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลก  

ณ ปราสาท นครวดั นครธม  
 

ออกเดนิทาง 
ต ัง้แต ่2 ท่านขึน้ไป 

 
**โปรแกรมสามารถ
ปรบัเปลีย่นได*้*  

(กรณีไม่มคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ)  

เดนิทางต ัง้แต ่ 6 ม.ค. – 30 เม.ย. 61 
 3 วนั 2 คนื สายการบนิบางกอกแอรเ์วยส์ 

 



  

 
 

 

 

06.00 น. เชค็อนิดว้ยตนเอง ที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 3 เคานเ์ตอร ์F  
สายการบนิบางกอกแอรเ์วยส์ 

08.50 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงสยีมราฐ โดยเทีย่วบนิที ่PG903 (ใชเ้วลาบนิ 1.10 ช ัว่โมง) 

09.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงเสยีมราฐ หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 
รบัสมัภาระและผ่านศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้   
มคัคเุทศนท์อ้งถิน่รอรบัทีป่ระตูทางออกสนามบนิเสยีมราฐ 
เดนิทางสู:่ ปราสาทพระโค ปราสาทบากอง 

ปราสาทพระโค สรา้งดว้ยอฐิทัง้ 6 หลงั แบ่งเป็น 2 แถว
แถวละ 3 หลงั ตัง้อยู่บนฐานเดยีวกนั  จดุเด่นของปราสาท
แห่งนีค้อืทบัหลงับรเิวณผงัปราสาทมลีายปูนป้ันประกอบดว้ย
การสลกัทบัหลงัศลิาทรายแบบนูนสูง ทบัหลงัสมยัพระโคน้ัน 
นักโบราณคดนิียมยกย่องว่าเป็นทบัหลงัทีส่วยงาม เหนือกว่า
สมยัใดๆ 

 

 

ปราสาทบากอง ปราสาทบนฐานสูง ซึง่พระเจา้อนิทรวรมนั
ที ่ 1 สรา้งอุทศิใหก้บัตวัพระองคเ์อง เพือ่เป็นศาสนสถาน
ประจ าราชอาณาจกัร 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ Viroth Restaurant 

14.30 น. เดนิทางสู:่ นครธม ระเบยีงลานชา้ง ลานพระเจา้ขีเ้ร ือ้น 

นครธม (Angkor Thom) ทางประตูทางทิศใต ้ ช ื่อ 

ประตูทะเลระดม (South Gate) ชมประตมิากรรมลอยตวั

ของเทวดาและอสูร ที่ยึดล าตัวพญานาค 7 เศียร จากเท

วต านานกวนเกษียรสมุทรผ่านโคปุระดา้นทิศใต ้เขา้สู่ 

ปราสาทบายน (Bayon) สรา้งขึน้ราวพุทธศตวรรษที ่18 

ในรชัสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ศลิปะแบบบายน ซึง่พระองค ์

ทรงนับถือศาสนาพุทธ ลัทธิมหายาน ชมภาพสลักพระ

 

1 • กรุงเทพฯ ● เสยีมราฐ ● ปราสาทพระโค ● ปราสาทบากอง ● นครธม 
ระเบยีงลานชา้ง  ● ลานพระเจา้ขีเ้ร ือ้น 

 



  

 
 

พกัตรข์องพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวรไวท้ีย่อดปราสาททัง้สี่

ทศิ ภาพสลกันูนต ่า 

มีฐานแกะสลกันูนสูงรูปชา้ง ครุฑ มา้ หงส ์ที ่พระเจา้ชยัวร

มนัที่ 7 ทรงสรา้งส าหรบักษัตรยิท์อดพระเนตรที่ผนังตาม

ระเบยีงคดของปราสาทนีส้่วนใหญ่เป็นภาพเล่าถงึเหตุการณ์

ในสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 น ากองทพัออกสูร้บกบัพวก

จามทีโ่ตนเลสาบ และภาพวถิชีวีติชาวบา้นในเมอืงพระนคร 
ระเบียงลานชา้ง (Terrace of The Elephant) ที่การ
สวนสนามของทหาร การตอ้นรบัพระราชอาคนัตุกะ งานพธิี
เฉลมิฉลองส าคญัๆของเมอืง 

ลานพระเจา้ขีเ้ร ือ้น (Terrace of The Leper King) 
ลานนี้เช ื่อว่าเป็นที่ใชส้ าหรบัการตัดสินโทษ ชมภาพ
แกะสลักนูนสูง ที่กล่าวถึงโลกทั้ง 3 คือ เทวดา มนุษย ์
บาดาล 

 

 

 

น าทุกท่านเชค็อนิเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั และพกัผ่อนสกัเล็กนอ้ย 

ค ่า  พรอ้มกนั ณ ล็อบบีข้องโรงแรม  
เพือ่เดนิทางไปรบัประทานอาหารค ่า  ณ Palate Angkor & Bar Restaurant 
กลบัโรงแรมทีพ่กั อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 

 

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

เดนิทางสู:่ ปราสาทพระขรรค ์ปราสาทนาคพนั ปราสาทแปรรูป 

ปราสาทพระขรรค ์ (Preah Khan) สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 
1734 โดยพระเจา้ชยัวรมนัที ่ 7 ทีไ่ดช้ ือ่ว่าปราสาทพระ
ชรรค ์ เน่ืองจากเป็นสถานทีเ่ก็บ พระขรรคช์ยัศร ีซึง่เป็นพระ
แสงดาบทีพ่ระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ใชสู้ศ้กึ 
 
 
 
ปราสาทนาคพนั (Neak Poan) ปราสาทนีเ้ป็นปราสาท
ทีล่กึลงไปจากพืน้ดนิ เหมอืนเป็นสเตเดยีม ลอ้มรอบอยู่ที่

Bangkok, Repulse bay, Peak 

Tram, Lei yun mun 2 
• ปราสาทพระขรรค ์● ปราสาทนาคพนั ● ปราสาทแปรรูป ●  
ปราสาทตาพรหม  ● นครวดั 

 



  

 
 

พระปรางค ์ ส่วนทบัหลงัวางอบู่บนทางเดนิช ัน้บนสุด ถอืเป็น
ปราสาททีแ่ปลกตาหลงัหน่ึงในเสยีมราฐ 
 
 
 
 
ปราสาทแปรรูป (Pre Rup) สรา้งเมือ่ ค.ศ. 1554 โดย
ยกพืน้สงูขึน้ไป 3 ช ัน้ มปีรางค ์5 ยอด กอ่สรา้งดว้ยอฐิ ศลิา
แลง และหนิกอ้นใหญ่ ตัง้แต่ช ัน้สองถงึยอดกอ่ดว้ยอฐิ 
ปราสาทแปรรปูนี ้ ใชเ้ป็นทีถ่วายพระเพลงิพระบรมศพของ
กษตัรยิ ์  

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ RED CRAB Restaurant 

เดนิทางสู:่ ปราสาทตาพรหม 

ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) พระเจา้ชยัวรมันที่ 7 
ทรงสรา้งอุทิศ ถวายพระมารดา (พระนางชยัราชจุฑามณี) 
พระนางเปรยีบประดุจพระนางปรชัญาปรมิตาซึง่เป็นเทวแีห่ง
ปัญญา หรอืหมายถึงพระมารดาแห่งพระพุทธเจา้ทั้งปวง 
ปราสาทนีเ้ป็นวดัทางพุทธศาสนา ชมตน้สะปงขนาดใหญ่ที่
แผ่กิง่กา้นและรากยดึตวัปราสาทไม่ใหพ้งัทลาย ลองหาภาพ
นางอปัสราทีแ่อบมองท่านอยู่หลงัตน้สะปง 

 
 

Optional Tour     
ทรปิล่องเรอืแบบโบราณบรเิวณสระน ้า ณ นครธม ท่ามกลางธรรมชาตอินัสวยงาม  

ราคาล าละ 2,500 บาท (นั่งได ้4 ท่าน) 
 

เดนิทางสู:่ นครวดั 

นครวดั (Angkor Wat) ในรชัสมยัพระเจา้สูรยิวรมนัที ่2 
ราวพุทธศตวรรษที ่17 เพือ่อุทศิถวายพระวิษณุเทพ และยงั
เป็นสุสานเก็บพระศพของพระองคด์ว้ย ปราสาทนีถู้กปล่อย
อยู่อย่างโดดเดี่ยวมาเป็นเวลากว่า 500 ปี จนกระทั่ง นาย
อองร ีมูโอต ์นักพฤกษศาสตรเ์ขา้คน้พบและน ามาเขยีนเป็น
หนังสือ ในปีค.ศ.1860 จึงเร ิม่มีการศึกษาส ารวจความ
อลงัการของปราสาทนครวดั  

 
 
 
 
ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ Koulen II Restaurant พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืง 

 



  

 
 

กลบัโรงแรมทีพ่กั และพกัผ่อมตามอธัยาศยั 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั พรอ้มเก็บสมัภาระและเชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

เดนิทางสู:่ ปราสาทบนัทายสร ีและ ปราสาทบนัทายส าเหร ่

ปราสาทบนัทายสร ี(Banteay Srei)  ซึง่สรา้งในสมยั
พระเจา้ชยัวรมนัที ่5 โดยมี พราหมณย์ชัญวราหะเป็นผูทู้ล
ขอใหส้รา้ง ปราสาทหลงันีส้รา้งดว้ยหินทรายสีชมพู ความ
ละเอยีดอ่อน ชดชอ้ย งดงามของปราสาทนีไ้ดร้บัการยกย่อง
ใหเ้ป็น “รตันะชาตแิห่งศลิปะขอม” (Jewel of Khmer Art) 

 

ปราสาทบนัทายส าเหร ่(Banteay Samre) เทวสถาน
ไวษณนิกาย สรา้งขึน้ในรชัสมยัพระเจา้สุรยิวรมนัที่ 2 องค ์
ปราสาทคลา้ยกบัปราสาทหนิพมิาย ชมเสาประดบัผนังทีม่กีาร
แกะสลกัลายเทพพนม ลกัษณะเป็นคนรา่ยร าแทรกอยู่บนกา้น
ต่อดอกและมีลายใบไมอ้ยู่โดยรอบเสาประดบักรอบประตู ท า
เป็นแปดเหลีย่มมวีงแหวนเป็นชว่งๆ เหนือและใตว้งแหวนจะเป็น
ลายใบไมเ้ล็กๆ ประดบัอยู่ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ Square 24 restaurant 

เดนิทางสู:่ โรงงานฝึกอาชพีและงานหตัถกรรม และ ตลาดซาจะ๊ 

ชมและเลอืกซือ้สนิคา้ Handicraft ณ โรงเรยีนฝึกอาชพี
และงานหตัถกรรม (Chantiers Ecoled – Les 
Artsans d’Angkor)  สถานทีแ่ห่งนีเ้ป็นทีส่อนการ

3 ● เสยีมราฐ ● ปราสาทบนัทายสร ี● ปราสาทบยัทายส าเหร ่●  
โรงงานฝึกอาชพีและหตักรรม ● ตลาดซาจะ๊ ● กรุงเทพฯ 



  

 
 

แกะสลกัหนิ การทอผา้และศลิปะของเมอืงเสยีมราฐและท า
ผลติภณัฑอ์อกจ าหน่ายชว่ยส่งเสรมิรายไดใ้หก้บัประชาชน
ชาวเมอืงเสยีมราฐ  
ตลาดซาจะ๊ (ตลาดเกา่) เชญิท่านชอ็ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้
ทอ้งถิน่ของเมอืงเสยีมราฐ อาทเิชน่ เสือ้ยดืลวดลายนครวดั
หรอืปราสาทต่างๆ ไมแ้กะสลกั ผา้พนัคอ สนิคา้อืน่ๆอกี
มากมาย 

16.00 น. ไดเ้วลาสมควร น าท่านสู่ ท่าอากาศยานเสยีมราฐ เพือ่เตรยีมตวักลบักรงุเทพฯ ตรวจบตัรโดยสารและ
สมัภาระ 

17.20 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ  
BANGKOK AIRWAYS เทีย่วบนิที ่PG908 (ใชเ้วลาบนิ 1.10 ช ัว่โมง) 

18.50 น. เดนิถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

โรงแรม 

 

 

ชว่งเวลาเดนิทาง 

ราคาต่อทา่น (บาท) 

2 ทา่น 3 - 5 ทา่น 6 - 9 ทา่น 

เด็ก(2-11ปี)  
พกัเดีย่ว 
(จา่ยเพิม่) ใชเ้ตยีงเสรมิ 

ไม่ใชเ้ตยีง
เสรมิ  

 
 

Lub D 
(Junior) 
 

6 ม.ค. – 31 เม.ย. 61 
ยกเวน้ 16-25 ก.พ. 61 

21,300 20,400 19,400 - สอบถาม 2,900 

16-25 ก.พ. 61 22,300 21,300 20,300 - สอบถาม 3,900 

Tara Angkor 
(Superior) 
 

6 ม.ค. – 13 ก.พ. 61 
21 ก.พ. – 31 ม.ีค. 61 

22,900 21,900 20,900 สอบถาม สอบถาม 4,500 

14-20 ก.พ. 61 23,300 22,300 21,300 สอบถาม สอบถาม 4,900 

1-30 เม.ย. 61 21,300 20,400 19,400 สอบถาม สอบถาม 2,900 

 
 

Solitaire Damnak  
(Double Deluxe) 

 

6 ม.ค. – 30 เม.ย. 61 
ยกเวน้  16-25 ก.พ. 61 

12-17 เม.ย. 61 
21,900 20,900 19,900 สอบถาม สอบถาม 3,500 

16-25 ก.พ. 61 
12-17 เม.ย. 61 

22,900 21,900 20,900 สอบถาม สอบถาม 4,500 

Lynnaya Urban 
River & Resort 

(Garden View) 

 

4 ม.ค. – 14 ก.พ. 61 
22 ก.พ. – 31 ม.ีค. 61 

23,300 22,300 21,300 สอบถาม สอบถาม 4,900 

15-21 ก.พ. 61 23,900 22,900 22,300 สอบถาม สอบถาม 5,500 

1-31 เม.ย. 61 22,900 21,900 20,900 สอบถาม สอบถาม 4,500 

 
 

Somadevi Angkor 
Boutique 

(Executive Deluxe) 
 

5 ม.ค. – 13 ก.พ. 61 
21 ก.พ. – 31 ม.ีค. 61 

24,900 23,900 22,900 สอบถาม สอบถาม 6,500 

14-20 ก.พ. 61 25,300 24,400 23,400 สอบถาม สอบถาม 6,900 

1 -31 เม.ย. 61 23,300 22,400 21,300 สอบถาม สอบถาม 4,900 

หากไม่ใชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิ หกัออก ท่านละ (ผูใ้หญ่/เด็ก 6,000 บาท) 

**หากสนใจโรงแรมอืน่ๆ รบกวนสอบถามเพิม่เตมิ** 

โปรดสอบถามราคาในชว่งเทศกาลส าคญัๆ อกีคร ัง้ อาท ิวนัตรุษจนี วนัสงกรานต ์หรอืวนัหยุดอืน่ๆ 

*หมายเหตุ : ราคาแพคเกจอาจมกีารเปลีย่นแปลง (เป็นการเสนอราคายงัไม่ไดท้ าการยนืยนัการจองใดๆ) ทางเราสามารถ
จะแจง้ยนืยนัแพคเกจไดห้ลงัจากทีไ่ดท้ราบวนัเดนิทางทีแ่น่นอน และท าการจองเรยีบรอ้ยแลว้เท่านั้น*** 

 

 



  

 
 

ราคารวม   
• ตั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดั สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์เสน้ทางกรุงเทพ –เสยีมราฐ-กรุงเทพ รวมภาษีน า้มนัและภาษีสนามบนิ 

พรอ้มน า้หนักกระเป๋า 20 กก. 
• ค่าโรงแรมทีพ่กั จ านวน 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้ ตามรายการทีร่ะบุในรายการ 
• ค่าอาหารทุกมือ้ตามรายการทีร่ะบุในรายการ (ไม่รวมเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่เตมิ) 
• ค่ายานพาหนะ พรอ้มคนขบั ตามรายการทีร่ะบุในรายการ 
• ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่พูดภาษาไทย คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง ( รอตอ้นรบัทีส่นามบนิเสยีมราฐ ) 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุในรายการ 
• ค่าประกนัชวีติจากอุบตัเิหตุ วงเงนิคุม้ครอง 1,000,000.- บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาไม่รวม    

• ค่าน า้หนักกระเป๋าเดนิทางส่วนเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดไว ้ 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ นอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 
• ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษทัง้ในรา้นอาหาร และนอกรา้นอาหาร ทีน่อกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้
• ค่าทปิ ส าหรบัไกด ์และคนขบัรถ (700 บาท/ท่าน) 
• ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และค่าธรรมเนียมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอืน่ ๆ นอกเหนือจากรายการระบุ อาท ิค่าเครือ่งดืม่ ค่าอาหาร ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% **(หากตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนการช าระเงนิ ไม่สามารถออกยอ้นหลงั

ใหไ้ด)้ 
 
เง่ือนไขการใหบ้รกิารและขอ้ควรทราบ 
1. รายการขา้งตน้จะตอ้งเดนิทางไป-กลบัใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 6 มกราคม – 30 เมษายน 2561 เท่าน้ัน 
2. รายการและราคาขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอย่างการเดนิทางเท่าน้ัน อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. หากเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง รบกวนแจง้ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง หากมีค่าใชจ้่ายนอกเหนือจากแพคเกจเดิม คิด

ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ 
4. รายการขา้งตน้จ าเป็นตอ้งท าการส ารองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 21 วนั และช าระเต็มจ านวน 
5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งค่ามดัจ า และค่าบตัรโดยสารคนืไดไ้ม่ว่ากรณีๆ ทัง้สิน้ 
6. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพ และเสยีมราฐปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าใชจ้า่ยทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
7. กรณีทีส่ภาวะอากาศ สภาวะการเมอืงไม่อ านวยและไม่ปลอดภยัต่อการเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะงดการเดนิทาง, งดการ

คนืค่าใชจ้า่ย, งดการชดเชยในรูปแบบต่างๆ หากแต่จะพยายามทุกวถิทีางใหท้่านไดร้บัความพงึพอใจสูงสุด* 
8. การเดินทางท่องเทีย่วจะเป็นไปตามรายการทีก่ าหนดไว ้หากมีการแกไ้ข เปลีย่นแปลงใดๆ และมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดินทางจะตอ้ง

เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยน้ันๆในทนัททีีเ่กดิรายการ ทางบรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บยอ้นหลงัส าหรบัค่าใชจ้า่ยพเิศษน้ันๆ  
9. การเปลีย่นแปลงรายการเดนิทางอาจกระทบเวลาของรายการมาตรฐาน คณะผูเ้ดนิทางจะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าว 
10. ทางบรษิทัฯไดจ้ดัท าประกนัภยัอุบตัเิหตุส าหรบัการเดนิทางท่องเทีย่วใหทุ้กท่าน ในวงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตาม

กรมธรรม)์  
11. การท าความเขา้ใจในความแตกต่างระหว่างวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของกมัพูชาและไทย ทัง้ที่สถานที่ท่องเที่ยว 

รา้นอาหาร โรงแรม ฯลฯ จะท าใหไ้ดร้บัอรรถรสของการเดนิทางท่องเทีย่วมากยิง่ขึน้  
 
หมายเหตุ  *** บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาและรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงของ

สายการบิน สถานการณบ์า้นเมือง สภาพอากาศ และสภาวะค่าเงินบาท แต่ยงัคงจะรกัษามาตรฐานการบรกิารและ
ยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศ 
เน่ืองจากผูเ้ดนิทางมีสิง่ผดิกฏหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี การตดัสนิใจ
ของเจา้หนา้ทีส่ายการบนิ, ตรวจคนเขา้เมือง, ศุลกากรหรอือืน่ๆถอืเป็นทีสุ่ด ทางบรษิทัฯไม่มีอ านาจใดๆในการขดัแยง้
เพือ่ใหผ้ลเป็นอย่างอืน่ 

 
 


