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Tour Code : TMREPBS19000000 
 

ประเทศเพ่ือนบา้น..เท่ียว ง่ายๆ 

กมัพชูา-นครวดั-นครธม 3วนั2คืน 
ด่านปอยเปต-โตเลสาบ-ปราสาทนครธม-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบนัทายศรี 

ปราสาทนครวดั(1ใน7สิ่งมหศัจรรยข์องโลก)-องคเ์จก๊องคจ์อม-ตลาดซาจะ๊ห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรกของการเดนิทาง    

กรุงเทพฯ-ดา่นปอยเปต-เสยีมเรยีบ-องคเ์จ๊กองคจ์อม-โตนเลสาบ 

04.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรบัทา่นและคอยอ านวยความ 

สะดวก 

04.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่อ.อรญัประเทศ จังหวัดสระแกว้ โดยรถตูป้รบัอากาศ 9 ทีน่ั่ง หรอืรถ

บัสปรับอากาศ 40 ทีน่ั่ง บรกิารอาหารวา่ง(1) กาโตวเ์ฮา้ส ์และเครือ่งดืม่บนรถ  

09.30 น. เดนิทางถงึ ดา่นอรัญประเทศ น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงขาออก(ประเทศไทย) และ ผ่านพธิกีาร 

ตรวจคนเขา้เมอืงขาเขา้(กมัพูชา) ทีด่า่นปอยเปต จากนัน้ข ึน้รถบัสปรบัอากาศของประเทศกมัพูชา 

เดนิทางสู ่เมอืงเสยีมเรยีบ ผ่านเมอืงศรโีสภณ ตามเสน้ทางหมายเลข 6 ระยะทาง 154 กม. ระหว่างทาง

ชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวเขมรสองขา้งทาง 

12.00 น. 

บ่าย 

บรกิารอาหารกลางวนั(2) ทีร่า้นอาหาร 

น ำท่ำนสกักำระ ศำลองคเ์จก๊ องคจ์อม พระพทุธรูปคู่พีน่อ้งเปรียบเสมือนศำลหลกัเมืองและเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
คู่บำ้นคู่เมืองของชำวเสียมเรียบมำอยำ่งชำ้นำน 

15.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่โตนเลสาบ ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุของเอเซยี อยู่ห่างจากตวัเมอืง 12 กม. น าทา่น

ลงเรอื ลอ่งโตนเลสาบ ชมทศันียภาพของทะเลสาบน ้าจดื ผ่านชมบา้นเรอืนของชาวประมง ทีต่ัง้อยู่บน

ทะเลสาบ ในฤดนู ้าหลาก จะคลอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 5 จังหวัด คอื ก าธงปม,ก าปงชะนัง,โพธสิตัว,์พระตะบอง

และเสยีมเรยีบ 
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17.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม City Angkor Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

18.30 น. บรกิารอาหารค า่(3) ภตัตาคารโตนเลแม่โขง (บุฟเฟ่ตน์านาชาต)ิ พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืง นาฏศลิป์

เขมรทีง่ดงาม อาท ิระบ าอัปสราทีส่วยงาม  

ทีพ่ัก โรงแรม City Angkor Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วันทีส่องของการเดนิทาง     

ปราสาทบายน(นครธม)-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบันทายสร-ีปราสาทนครวัด-อังกอรไนทม์าเก็ต 

07.00 น. ตืน่รับอรุณวนัใหม่ยามเชา้ บรกิารอาหารเชา้(4) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วเสน้ทางปราสาทหนิ น าทา่นสู ่เมอืงนครธม เป็นเมอืงหลวงโบราณของอาณา 

จักรกมัพูชา เขา้ชมภายใน ปราสาทบายน ซึง่กอ่ตัง้ข ึน้ในสมัยพระเจา้ชยัวรมันที ่7 ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปที ่

สะพานนาคราช บรเิวณประตขูองเมอืงนครธม มรีูปปัน้ของเหลา่เทพและอสรูฉุดพญานาค บรเิวณซุม้ประตู

ทางเขา้ดา้นบน แกะสลกัเป็นรปูหนา้พระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวรทัง้ 4 ทศิ จากนัน้น าทา่นชมตวัปราสาท

ดา้นใน ชมตวัปราสาทบายน ทีเ่รยีกว่าเมอืงพระนครหลวงหรอืเมอืงนครธม ชมปราสาททีม่ยีอดปราสาท

จ านวน 37 ยอด หนา้พระโพธสิตัว ์54 หนา้ ทีเ่รยีกว่า “รอยยิม้แห่งบายน” ผ่านชมสนามหลวงสมัยโบราณ 

ลานชา้ง ปราสาทนางสบิสอง พลบัพลาพระมหากษัตรยิ ์ลานพระเจา้ขีเ้ลือ้น 

10.30 น. น าทา่นชม ปราสาทตาพรหม  อกีหนึง่ปราสาท ทีนั่กทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเยอืนและประทบัใจเป็นอย่าง

มาก ถอืไดว้่าเป็นเสน่หข์องการมาเยอืน ชมโบราณสถานทีเ่กา่แกข่องตวัปราสาท ทีม่คีวามเป็นธรรมชาต ิ

โดยมตีน้สะปงยักษ์ขนาดใหญ่ ทีข่ ึน้ปกคลมุ ชอนไชตวัปราสาทจนถงึดา้นบน เป็นภาพทีน่่าประทบัใจ

อย่างยิง่ และเป็นสถานทีส่ าคญั ในถา่ยท าภาพยนตรช์ือ่ดงั “ทมูไรดเ์ดอร”์ 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั(5) ทีร่า้นอาหาร 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทบันทายสร ีปราสาทหนิสชีมพู ทีส่รา้งข ึน้เพือ่อุทศิถวายใหก้บัพระอศิวร พระนา

ว่า “ตรภีวูนมเหศวร” หรอืพระอศีวรผูเ้ป็นใหญ่แห่งโลกทัง้สาม สรา้งขึน้ใสมัยของพระเจา้ราเชนทรวรมันที ่

2 และเสร็จในสมัยพระเจา้ราเชนทรวรมันที ่5 เป็นปราสาทขนาดเลก็ แตม่คีวามสวยงามมาก ไม่ว่าจะเป็น

ตวัปราสาท การแกะสลกัลวดลายทีอ่่อนชอ้ยงดงาม ภาพสลกัตา่งๆเลา่เรือ่งราวทีน่่าทึง่ จนไดร้บัฉายาวา่ 

“รัตนชาตแิห่งศลิปะกมัพูชา” จากนัน้มเีวลาใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ น ้าตาลปึก เครือ่งจักรสาน ทีช่าวบา้น

น ามาขายขา้งทาง เหมอืนกบัเป็นสนิคา้โอทอปของเมอืงเสยีมเรยีบ 

15.00 น. น าทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วเสน้ทางปราสาทหนิ เขา้สู ่ปราสาทนครวัด ถอืว่าเป็นส ิง่มหัศจรรย ์1 ใน 7 ของ

โลกทีไ่ม่ควรพลาดในการมาเยอืน สรา้งข ึน้ในสมัยของพระเจา้สรุยิวรมันที ่2 (ชว่งปี ค.ศ.1113-1150) ถอื

ว่าเป็นศาสนสถานพระจ าเมอืงของพระองค ์ ตวัปราสาทไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ี ศนูยก์ลางทาง

ศาสนาทีเ่หลอืรอดมาถงึปัจจุบัน ในสมัยกอ่นถอืว่าเป็นศาสนสถานของฮนิดทูีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก กอ่นทีจ่ะ

ถกูเปลีย่นมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธ ถอืว่าเป็นทีส่ดุของสถาปัตยกรรมในสมัยเมอืงพระนคร ยุคที่

เจรญิรุ่งเรอืง และถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศกมัพูชา น าทา่นขึน้ชมตวัปราสาท 5 ยอดทีย่ ิง่ใหญ่ ชม

ภาพแกะสลกัตา่งๆ เสานางเรยีง ชมรูปแกะสลกันางอัปสราทีง่ดงาม ทีม่กีว่า 1,600 รูป ภาพแกะสลกัเรือ่ง

รามเกยีรติ ์ภาพกระบวนทพัของพระเจา้สรุยิวรมนั การกวนเกษียนสมุทร เป็นตน้  

18.00 น. บรกิารอาหารค า่(6) ทีร่า้นอาหาร อสิระพักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืเทีย่วชมเมอืงเสยีมเรยีบยามค า่คนืที ่อัง

กอรไ์นทม์ารเ์ก็ต หรอืตลาดกลางคนืของเมอืงเสยีมเรยีบ ทีม่รีา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย  

ทีพ่ัก โรงแรม City Angkor Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ามของการเดนิทาง     

ชอ้ปป้ิงตลาดซาจ๊ะห-์สนิคา้พืน้เมอืง-ตลาดโรงเกลอื-กรุงเทพฯ 

07.00 น. ตืน่รับอรุณวนัใหม่ยามเชา้ บรกิารอาหารเชา้(7) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. น าทา่นสู ่ ตลาดซาจ๊ะห ์ เป็นตลาดทีอ่ยู่กลางเมอืงเสยีมเรยีบ อาคารโดยรอบ สว่นใหญ่เป็นอาคารทีส่รา้ง

ข ึน้ในสมัยฝรั่งเศสลา่อาณานคิม นักทอ่งเทีย่วนยิมมาชอ้ปป้ิงทีต่ลาดแห่งนี้ เพือ่ของทีร่ะลกึตา่งๆ อาท ิ

เสือ้ผา้และรองเทา้กอ๊ปป้ี ผา้พันคอ เครือ่งเงนิเขมร และสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ จนถงึเวลานัดหมาย 
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12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั(8) ทีร่า้นอาหาร 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่ดา่นปอยเปต ระหว่างทาง แวะชม หมู่บา้นแกะสลกัหนิ เชญิทา่นเลอืกซือ้หนิทราย

แกะสลกัเป็นของทีร่ะลกึ 

15.00 น. เดนิทางถงึดา่นปอยเปต ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงขาออก(กมัพูชา) และ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

ขาเขา้(ประเทศไทย) ทีด่า่นอรัญประเทศ เชญิทา่นเลอืกซือ้สนิคา้มากมาย หลากหลายชนดิ ทีต่ลาดโรง

เกลอื ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้มอืสอง หรอืสนิคา้แบรนดเ์นมมอืสอง จนถงึเวลานัดหมาย 

16.00 น. น าทา่นขึน้รถบัสคนัเดมิ เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ เชญิทา่นพักผ่อนบนรถ 

21.30 น. เดนิทางกลบัถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

โปรแกรม :  นครวดั นครธม 3 วนั 2 คนื (BUS)   

 (ส ำหรบัผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทำงไทย) VIP Stamp 

อตัรำคำ่บรกิำรทวัร ์ 15-17,22-24 กมุภาพันธ ์2562 

1-3,8-10,15-17,22-24,29-31 มนีาคม 2562 

3-5,10-12,24-26 พฤษภาคม 2562 

ผูใ้หญ่ ราคาทา่นละ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 8,999.-  

เด็กไม่เกนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 8,999.- 

เด็กไม่เกนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 8,999.- 

เด็กไม่เกนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่เตยีงเสรมิ - 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งเดีย่ว ทา่นละ 1,600.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถบัสปรับอากาศ 40 ทีน่ั่ง หรอื รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง เพิม่ทา่นละ 2,000 บาท  

เอกสำรประกอบกำรเดนิทำง 
1.หนังสอืเดนิทางไทย ทีม่อีายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน กอ่นหมดอายุหนังสอืเดนิทาง และตอ้งมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 

   2 หนา้ข ึน้ไป 

สิง่ทีค่วรน ำตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป,โทรศพัทม์อืถอื,แบตส ารอง,ทีช่ารต์โทรศพัท,์อปุกรณก์นัแดด,ร่มพับ,เสือ้กนัหนาว,ผาพันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน,ยาสฟัีน,แชมพูสระผม,ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัรำคำ่บรกิำรทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถบัสปรับอากาศ ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 8 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

7.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
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อตัรำคำ่บรกิำรทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รกัษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต(ิส าหรบัชาวตา่งชาตทิีต่อ้งท าวซีา่) ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ตา่งหาก ทา่นละ 2,500 บาท 

5.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

6.คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตอ่ทรปิการเดนิทาง 

7.คา่หัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตน่ ้าใจของลกูคา้ 

กำรจองทวัรแ์ละส ำรองทีน่ ัง่ 

1.เมือ่ท าการจองทวัรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ,ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดนิทางในการตดิตอ่ ส าหรับการ 

   ออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น และท าการช าระคา่มัดจ าทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจอง 

   ทวัร ์ 

2.การจองทวัรแ์ละการส ารองทีน่ั่งบนรถจะสมบรูณ์ ก็ตอ่เมือ่มกีาร วางเงนิมัดจ า เขา้มาทีบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการยนืยันการ 

   จองทวัร ์จงึจะถอืว่าไดท้ าการจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ ทีน่ั่งจะไม่ถกูตดั 

3.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

   ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรบัทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

4.การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระกอ่นการเดนิทาง 15 วันเป็นอยา่งนอ้ย เนื่องจากบรษัิทฯตอ้งส ารอง 

   คา่ใชจ้่ายตา่งๆ อาท ิคา่โรงแรมทีพ่ัก คา่รถ คา่อาหารและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืว่า ทา่นยกเลกิ 

   ทวัรโ์ดยอัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 

กำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจ าทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมำยเหต ุกรณุำอำ่นรำยละเอยีดทุกขอ้หมำยเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ 

   ตามทีก่ าหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต า่ 8 ทา่น/รถบัสปรบัอากาศ ขัน้ต า่ 30 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาคา่น ้ามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ 

   ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่ 

   ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็น 

   ส าคญั หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับ 

   บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร ์

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตกุารณ์ภยัธรรมชาต,ิ เหตกุารณอ์ืน่ๆที ่ 

   อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คีา่ อันเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู ้

   เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่น 

   ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ 

   เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

*** ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารพักคา้งคนื เนื่องจากการวางแปลนของหอ้งพัก ในแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท า

ใหห้อ้งพักในแต่ละทีต่่างกัน อาท ิเชน่ หอ้งพักเดีย่ว(Single) หอ้งพักคู่ (Twin/Double) หรือหอ้งพัก 3 ท่าน (เสรมิ

เตยีง) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนั 

*** การเดนิทางเป็นครอบครัว หากทา่นมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดร้ับการ

ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิน่ังรถเข็น เด็ก และผูส้งูอายุมีโรคประจ าตัว ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเองดว้ย เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกห์รือหัวหนา้ทัวรต์อ้งดูแล

คณะทวัรท์ัง้หมด 

*** ทางบรษัิทฯ ขอขอบพระคณุทา่นทีไ่วว้างใจและเลอืกใชก้ารบรกิารทอ่งเทีย่วของทางบรษัิทฯ ในการพาทา่นและ

ครอบครัวเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ และหวังเป็นอย่างยิง่ว่า ทา่นจะไดร้บัความสะดวกสบายและประทบัใจกบัการ

บรกิารในครัง้นี ้
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