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จุดเด่นของเรา 

 บินตรงจากสุวรรณภูมิ-เสียบเรียบ 40 นาที ถึงจุดหมายปายทาง พรอ้มเสริฟ อาหารวา่งบนเคร่ือง 

 ท่ีพกัหรูระดบั 4 ดาว 

 ชม 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ณ ปราสาทนครวดั 

 ชมโชวร์ะบ าอปัสรานาฎศิลป์พ้ืนเมืองท่ีงดงาม 

 เต็มอ่ิมกบัอาหารบุฟเฟตน์านาชาติ  

 บริการน ้าด่ืมแช่เย็น และ ผา้เย็นตลอดการเดินทาง 

 ชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ณ ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต / ตลาดซาจะ๊ 

 ท่องราตรี แสง สี เสียง จิบเบียรร์าคาประหยดั ณ Pub street 
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ก าหนดการเดินทาง เดือนมกราคม – เมษายน 2559 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภมิู – เสียมเรียบ – พนมบาเค็ง – ตลาดไนทม์าเก็ต – Pub street        (-/-/D)    

11.30น.   คณะพรอ้มกนัท่ีสุวรรณภูมิ ฝัง่ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร ์R สายการบิน      

               CAMBODIA ANGKOR AIR โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก    

                  ก่อนออกเดินทาง 

14.20น.   น าท่านเหินฟ้าสู่กมัพชูา โดยสายการบิน CAMBODIA ANGKOR AIR เท่ียวบินที K6 701 

15.30น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ ประเทศกมัพชูา 

 

  หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากรแลว้ จากน้ันน าท่านเดินทางไปชมพระอาทิตยต์กท่ี เขาพนมบาเค็ง ซ่ึงสามารถ

มารถมองเห็นวิวของบารายขนาดใหญ่และปราสาทนครวดัได ้อยา่งชดัเจน ตั้งอยูบ่นยอดภูเขา 75 เมตร จากระดบัน ้าทะเล 

ใกล้ๆ กบัปราสาทนครวดั และเมืองนครธม จงัหวดัเสียมราช ประเทศกมัพชูา สรา้งในสมยัของพระเจา้ยะโสวรมนัท่ี 1 พ.ศ. 

1432 – 1453 เป็นศาสนาสถานฮินดูถวายแด่พระศิวะ จากศิลาจารึกภาษา

สนัสกฤตพบท่ีปราสาทสด๊อกกอ๊งธม จงัหวดัสระแกว้ กล่าวว่าเมือ่ "ศรี

ยโสวรธานา" ขึ้ นครองราชเป็นกษัตริยท์รงพระนามว่า "ยะโสวรมนั" พระองค์

มีพราหมณช่ื์อ "วามะศิวะ" ซ่ึงไดป้ระดิษฐานศิวะลึงคไ์วบ้นยอดภูเขา "ศรี

ยะโสธาระคีรี" เปรียบเมือนเขาพระสุเมรอนัศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีสถิตของเหล่าทวย

เทพ ในท่ีน้ีศิวะลึงค ์(Royal Linga) เป็นสญัลกัษณข์องการปกครองโดย

ระบอบ "กษัตริยส์มมุติเทพ" ริเร่ิมโดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 ปฐมกษัตริยผ์ู ้

ก่อตั้งอาณาจกัรขอม เมื่อปี พ.ศ. 1346   

  ค า่          บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ตน์านาชาติ)                               

 หลงัอาหารค า่น าท่านมาชอ้ปป้ิงท่ีตลาดไนทม์าเก็ต   และ ใหท่้านไดเ้ท่ียวชม

พรอ้มเลือกซ้ือสินคา้พื้ นเมืองท่ีมใีหเ้ลือกมากมายในตลอดแห่งน้ี และอสิระ

เดินเล่นท่ี       Pub Street ถนนคนเดินรูปแบบถนนขา้วสารบา้นเราเป็น

แหล่งกินด่ืนท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

   

ท่ีพกั  Angkor Holiday Hotel                              ระดบั 4 ดาว (หรือ

เทียบเทา่) 
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วนัท่ีสอง นครวดั - เมืองพระนคร(นครธม) –ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรม – ทุ่งสงัหาร – รา้นยาบวัหิมะ - โชวร์ะบ า

อปัสรา        (B-L-D) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ส่ิงมหศัจรรยท่ี์เคยติด 1 ใน 7 ของโลก    ท่ี ปราสาทนคร

วดั (Angkor Wat)   ซ่ึงสรา้งขี้ นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดย

พระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 อนัยิง่ใหญ่ตระการตาซ่ึง ถือเป็นส่ิงมหศัจรรย์

ของโลก ลกัษณะเป็นปราสาทหินท่ีสวยงาม ดว้ยการแกะสลกัท่ีงดงาม

ทั้งภาพแกะสลกันูนต า่บนหินทรายรูปนางอปัสร หรือนางอปัสรา ตาม

ระเบียงและหนา้ของโคปุระ (ซุม้ประตู)ทุกชั้น นับหมื่นองค ์โดยแต่ละ

ตนจะมีลกัษณะไม่เหมือนกนัมีทั้งยิ้ มเห็นฟัน ดว้ยท่าทางร่ายร าในแบบ

ต่าง ๆ  ชมรูปสลกันางอปัสรนับหม่ืนองค ์ชมภาพแกะสลักนูนต า่ การ

กวนเกษียรสมุทร ซ่ึงเป็นพิธีกรรมโบราณอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ชมภาพการยก

กองทพัของพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 1 โดยมีภาพกองทพัของ เสียมกุกซ่ึง

เป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยูด่ว้ย  ต่อดว้ยเมืองพระ

นคร หรือ นครธม ชมความสวยงามสะพานนาคราชซ่ึง เป็นสะพานท่ี

พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 กษัตริยเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผ่านเขา้ออกเมือง

นครธม ชม ประตูเมือง ท่ีมียอดเป็นรูปพระโพธิสตัวห์นัพระพกัตรไ์ปทั้ง 

4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางขององักอรธ์มหรือนครธม 

ถือวา่เป็นสุดยอดของปราสาทเขมร เม่ือท่านไดเ้ขา้ไปสมัผสัยงัปราสาท

แห่งน้ีจะรูสึ้กเหมือนมีคนคอยจอ้งมองเราอยูต่ลอดเวลา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ซ่ึงสรา้งในปี พ.ศ.1729 

โดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 เพื่ออทิุศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวดัใน

พุทธศาสนา เป็นปราสาทท่ีสวยงามและมีมนตข์ลงัมาก โดยทางเขา้

ปราสาทจะร่มร่ืนดว้ยพรรณไมแ้ละประตูทางเขา้ท่ีมีการแกะสลกัรูป

หน้าพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 อยูด่ว้ย น าท่านเขา้ชมตวัปราสาทท่ีมตีน้ไม้

เขา้ท าลายจนเกิดเป็นศิลปะท่ีสวยงาม พรอ้มชมนางอปัสราท่ีสวยงาม 

นักท่องเท่ียวส่วนมากใหค้วามสนใจปราสาทน้ีมาก จากน้ันน าท่าน

เดินทางไปชมทุง่สงัหาร (Killing Field)ชมหวักะโหลกมากมายในครั้ง

ท่ีสมยัเขมรแดงปกครองและการฆา่ลา้งเผ่าพนัธุท่ี์ วดัใหม่ จากน้ันน า

ท่านเขา้ชมรา้นยาบวัหิมะจนี ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผ่อนคลายดว้ยการนวดตามอธัยาศยั 

ค า่           บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตน์านาชาติ พรอ้มชมการแสดงนาฎศิลป์เขมรพื้ นเมืองท่ีงดงาม(ระบ าอปัสรา)  

ท่ีพกั   Angkor Holiday Hotel                               ระดบั 4 ดาว (หรือเทียบเทา่) 
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วนัท่ีสาม  องคเ์จก๊ องคจ์อม – ชอ้ปป้ิงตลาดซาจะ๊ - กรุงเทพ                   (B/-/-) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากท าการเช็คเอา้ทอ์อกจากท่ี

พกัแลว้  จากน้ันน าท่านสกัการะ องคเ์จ็ก องคจ์อม พระพุทธรปูพี่น้อง

คู่บา้นคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาชา้นานและเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวเขมร 

เปรียบเสมือนศาลหลกัเมือง ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของเสียมเรียบ ชาวบา้นและ

นักท่องเท่ียวนิยมมากราบไหวส้กัการะ ละขอพรองคเ์จ็กกบัองคจ์อม เป็นพี่น้องกนั 

และมีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาอยา่งมาก วนัหน่ึงหลงัจากไปท าบุญกลบัไป

ก็นอนหลบัไม่ต่ืนขึ้ นมาอีก บิดามารดามีความเสียใจและอาลยักบัลูกสาวทั้งสอง

คนอยา่งมาก จึงไดส้รา้งพระพุทธรปูขึ้ นมาสององค ์องคใ์หญ่นามว่าองคเ์จ็ก องค์

เล็กเป็นน้องนามวา่องคจ์อม เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของเมืองเสียมราฐ 

ประชาชนท่ีน่ีใหค้วามเคารพนับถืออยา่งมากน าท่านแวะชอ้ปป้ิงตลาดสินคา้

พื้ นเมือง ตลาดซาจะ๊  จะเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวมากมาย เพราะว่ามสิีนคา้

ท่ีหลากหลาย และสามารถต่อรองราคาไดถื้อเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของนักท่องเท่ียว 

ท่ีน่ีเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีมีอาคารรา้นคา้ท่ีสรา้งในยุคท่ีฝรัง่เศสปกครอง พวกตึก

อาคารจึงออกไปทางแนวยุโรป ในตลาดน้ีจะขายของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พื้ นเมือง  

ดา้นหน้าตลาดจะเป็นพวกของแหง้จากโตนเลสาบ เช่น ปลากรอบ ปลายา่ง ปลาแดดเดียว กุนเชียง ปลารา้ ปลาหมกัชนิดต่าง

ฯลฯ ลึกเขา้ไปดา้นในจะเป็นตลาดสด ขายพวกพืชผกั ผลไมต่้างๆ บางอยา่งก็น าเขา้จากบา้นเรา  ส่วนอีกซีกหน่ึงจะเป็นตลาด

ปลาสดท่ีมาจากโตนเลสาบ  ช่วงเยน็ๆบริเวณหน้าตลาดจะคึกคกัไปดว้ยคนทอ้งถ่ิน และนักท่องเท่ียวเพื่อเลือกซ้ือสินคา้พื้ นเมือง

มากมาย อาทิ เคร่ืองจกัสานและสินคา้ท่ีระลึกพื้ นเมืองต่าง ๆ เพื่อเป็นของฝากของขวญัก่อนเดินทางกลบั 

 

10.30น.  ไดเ้วลาอนัสมควรพาทุกท่านเดินทางไปยงัสนามบิน 

12.00น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน CAMBODIA ANGKOR AIR เท่ียวบินท่ี  

K6 700  

13.00น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจในบริการ 

 

 

หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิัทฯ 

รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
รหสัโปรแกรมทวัร ์CAMBODIA3D-K6-W02 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ2-3

ท่าน 

เด็กเสริมเตียง 

พกักบัผูใ้หญ่        

2 ท่าน 

เด็กไม่มีเตียง 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

พกัเดี่ยว   พกั 

1 ท่าน 

เดือน กุมภาพนัธ ์2559 

26 – 28 ก.พ. (ศุกร ์– อาทิตย)์ 10,900.- 10,900.- 9,900.- 2,900.- 

เดือน มีนาคม 2559 

06 – 08 มี.ค. (อาทิตย ์– องัคาร) 10,900.- 10,900.- 9,900.- 2,900.- 

12 – 14 มี.ค. (เสาร ์– จนัทร)์ 10,900.- 10,900.- 9,900.- 2,900.- 

19 – 21 มี.ค. (เสาร ์– จนัทร)์ 10,900.- 10,900.- 9,900.- 2,900.- 

24 – 26 มี.ค. (พฤหสั – เสาร)์ 10,900.- 10,900.- 9,900.- 2,900.- 

เดือน เมษายน 2559 

01 – 03 เม.ษ. (ศุกร ์– อาทิตย)์ 10,900.- 10,900.- 9,900.- 2,900.- 

08 – 10 เม.ษ. (ศุกร ์– อาทิตย)์ 11,900.- 11,900.- 10,900.- 2,900.- 

13 – 15 เม.ษ. (พธุ – ศุกร)์ วนัสงกรานต ์ 14,900.- 14,900.- 13,900.- 2,900.- 

 

ขอ้ควรทราบ 

 

  กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ท่ีสามารถเล่ือนเวลาและวนัเดินทางได ้บางกรณีท่ีสายการบินอาจมี

การปรบัเปล่ียนแปลงวนัเวลาบิน มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

  ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือแพอ้าหารเน้ือสตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง (ส าเนาหน้าพาสปอรต์) ใหก้บัเจา้หน้าท่ีหลงัจากท่ีไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รือค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ กรณีท่ี

ท่านเดินทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายช่ือคู่นอนกบัเจา้หน้าท่ีใหท้ราบ  

 บริษัทจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ใหบ้ริษัทในการออกตัว๋เคร่ืองบิน(กรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้

สะกดชื่อ-นามสกุลผิด) 

 หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ าและค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 7 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทจะจดัส่งใบนัดหมาย

เตรียมตวัการเดินทางใหท่้านทางอีเมลห์รือแฟกซท่ี์ท่านไดร้ะบุไว ้

 กรณีท่ีท่านตอ้งการเปล่ียนผูเ้ดินทาง มีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน                          

  (ก่อนวนัเดินทาง 5 วนัเท่าน้ัน) 
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 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เคร่ืองบินแบบกรุป๊ ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได ้ตอ้งเดินทางไป-กลบัตามวนัเดินทางท่ีระบุเท่าน้ัน 

 บริษัทไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไม่รูจ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจา่ยค่าพกัเด่ียวเพ่ิมตามราคาท่ีระบุไว ้

ในรายการทวัรเ์ท่าน้ัน        

 

   ราคาทวัรร์วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั สุวรรณภูม-ิเสียมเรียบ-สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน CAMBODIA ANGKOR AIR 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว รวมทั้งส้ิน 2 คืน 

 ค่าอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ 

 ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 

 อตัราคา่เขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ คุม้ครองค่ารกัษาพยาบาล สูงสุด 500,000 บาท และในกรณีท่ีเสียชีวิตเน่ืองจาก

อุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท 

  ค่าน ้าหนักสมัภาระท่านละ 20 กิโลกรมั 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

 ค่า Visa ส าหรบัชาวต่างชาติ  

 ค่าบริการ และคา่ใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพนักงานขบัรถ,ท่านละ 300 บาทตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

 ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% , ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

หมายเหต ุ

 จ านวนผูเ้ดินทาง ขัน้ต า่ ผูใ้หญ่ 15 ท่าน ขึ้ นไป 

 เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น    

ส าคญั 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง,  การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ี ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้ง จากไทย และ

ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร  

บางมื้ อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยให ้ ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ  

ประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้

ทั้งหมด 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 5,000 บาท  
 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มฉิะน้ันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 กรณี ยกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนักอ่นเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 20 วนักอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 11 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจ าทัง้หมดทา่นละ 8,000 บาท 
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 10 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ด าเนินการตา่งๆ รวม 100 % ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ,ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินท ัง้หมด 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ จะท าการ
เลือ่น 
การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม . 
ในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 5,000 บาท 

-ลกูคา้สามารถ ส่งส  าเนาหนา้พาสสปอรต ์พรอ้มแจง้รายละเอียด 

 ส่งมาที่ Email : wansabaitour@gmail.com 

เบอรโ์ทรติดตอ่เจา้หนา้ที่ 098-504-9015 , 095-514-4311 ,097-005-9060 เท่านั้น  

-ลกูคา้สามารถจองผ่านระบบคลิกที่จองทวัร ์ ท  าตามขั้นตอน รอแจง้จากทางเจา้หนา้ที่ 

โปรดระวงั มิจฉาชีพ 

ลกูคา้สามารถเช็คเลขที่บญัชีโอนเงินใหถู้กตอ้งตามหนงัสือรบัรองของบริษทั  

ทางบริษทัไม่มีการเก็บเงินสดนอกสถานที่  

 


