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โปรแกรมทัวร์กมัพูชา นครวดั นครธม พนมกเุลน 3 วนั 2 คืน (VAN/BUS) 

 

โปรแกรมทัวร์กมัพูชา นครวดั นครธม พนมกเุลน 3 วนั 2 คืน 

ชม 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวดั (ANGKOR WAT) | เมืองนครธม ชม ปราสาทบายน 

มรดกโลก ปราสาทตาพรหม | แหล่งโบราณคดใีนป่าทึบ พนมกเุลน 

* พกัโรงแรม 4 ดาว / 8 ท่าน ยืนยนัออกเดนิทาง * 

 

 

 

 

เดือน กาํหนดการ 

มกราคม 2566 06 – 08 ม.ค 66 , 07 – 09 ม.ค66 , 20-22 ม.ค. 66 

กมุภาพนัธ์ 2566 17-19 ก.พ. 66 

มีนาคม 2566 04-06 มี.ค. 66 
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05.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย ป๊ัมนํ้ามนั ปตท. วิภาวดี ตรงขา้ม ม. หอการคา้ เจา้หนา้ท่ีของ

บริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสมัภาระ 

05.30 น. ออกเดินทางโดยรถตูป้รับอากาศหรือรถบสัปรับอากาศ (ข้ึนอยู่กบัจาํนวนผูเ้ดินทาง) สู่ 

ตลาดโรงเกลือ จ.สระแกว้ (บริการท่านดว้ย Snax Box แจกบนรถ) 

09.30 น. ถึง ตลาดโรงเกลือ นาํท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง ผ่านด่านแบบ VIP ท่ี ด่านไทย-ด่าน

ปอยเปต เปล่ียนรถเป็นรถปรับอากาศฝ่ังเขมร ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 

ชัว่โมง) 

เท่ียง ถึงเมืองเสียมเรียบ บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 1) 

บ่าย นาํท่านเดินทางไปสักการะศาล องคเ์จกองคจ์อม ศาลขนาดเล็กท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้าม

ญาติ 2 องค ์องคสู์งมีช่ือว่า องคเ์จก องคเ์ล็กมีช่ือว่า องคจ์อมโดยมีตาํนานเล่าวา่ มีพี่นอ้งสองคนช่ือ เจกและ

จอม เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการรบ และมีความเล่ือมใสพระพุทธศาสนาเป็นอยา่งมาก จนกระทัง่วนัหน่ึง 

ทั้งสองนอนหลบัแลว้ไม่ต่ืนข้ึนมาอีกเลย บิดามารดาจึงสร้างพระพทุธรูปข้ึนมา 2 องค ์เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วน

กุศลให้บุตรีทั้งสอง นอกจากน้ี ยงัมีตาํนานเล่าขานว่า ในยุคของเขมรแดง ทหารเขมรแดงตอ้งการทาํลาย

พระพทุธรูปท่ีเป็นท่ีเคารพทางพระพุทธศาสนา จึงไดเ้ดินทางมาท่ีองคเ์จกองคจ์อมเพื่อจะยกไปทาํลาย แต่ยก

เท่าไรก็ยกไม่ข้ึน จึงละความพยายามไป ทาํให้องค์เจกองค์จอมไดป้ระดิษฐานอยู่ท่ีศาลเจ้าแห่งน้ีจนถึง

ปัจจุบนั และทั้งสององคน์ับเป็นพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองเสียมเรียบในการสักการะองคเ์จกองค์

จอม จะใชด้อกบวั 2 กาํ พร้อมธูปและเทียน (ยงัไม่รวมค่าดอกไมธู้ปเทียน ชุดละ 2 USD) 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ตลาดซาจ๊ะ ให้ท่านไดอิ้สระช้อปป้ิงซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกมากมาย อาทิเช่น 

เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ พวงกญุแจ ผา้ทอ และนอกจากน้ียงัมีสินคา้พื้นเมือง เคร่ืองเงิน อญัมณีหรือของฝากท่ี

เป็นสัญลกัษณ์ของชาวกมัพูชาท่ีแกะสลกัจากหินอย่างสวยงามอีกทั้งยงัมีร้านอาหาร   เคร่ืองด่ืมต่าง ๆ ให้

ท่านไดล้องทาน 

จากนั้นนาํทุกท่าน ล่องเรือ ณ โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบโตนเล (รวมค่าล่องเรือแลว้) ตั้งอยู่ตรงกลางของ

ประเทศกมัพูชา ท่ีแห่งน้ีเป็นทะเลสาบนํ้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้พื้นท่ีประมาน 7,500 

ตารางกิโลเมตร ยาว 150 กิโลเมตร และมีความลึก 10 เมตร เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจากแม่นํ้าโขง ซ่ึงคลอบคลุม

พื้นท่ี 5 จงัหวดัของกมัพชูา ไดแ้ก่ กาํปงธม กาํปงชนงั โพธิสัตว ์พระตะบอง และเสียมราฐ ถือเป็นอู่ขา้วอู่นํ้า

ของชาวกมัพูชา เพราะอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ มีพนัธ์ุปลามากถึง 200 ชนิด ระหว่างทางท่ี

วนัท่ี1  กรุงเทพฯ - ด่านปอยเปต - เสียมเรียบ - องค์เจกองค์จอม - ตลาดซาจ๊ะ - ล่องเรือโตนเลสาบ 
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เรือกาํลงัล่องไป ท่านจะไดส้ัมผสักบัภาพวิถีชีวิตของผูค้นระแวกน้ี ซ่ึงเป็นคนกมัพูชาเช้ือสายเวียดนาม ส่วน

ใหญ่แลว้จะประกอบอาชีพประมง แต่ในช่วงท่ีนํ้ าแลง้จะไม่สามารถทาํประมงได ้ชาวบา้นก็จะเปล่ียนมาทาํ

นา และทาํเกษตรกรรมแทน ท่ีโตนเลสาบแห่งน้ีจะมีโรงเรียนกลางนํ้ า เป็นโรงเรียนท่ีชาวเวียดนามมาสร้าง

ไวเ้พื่อทาํการสอนหนงัสือและสอนภาษาใหก้บัเดก็ ๆ ในระแวกน้ีและชาวบา้นส่วนใหญ่ จะนิยมอาศยัอยูใ่น

เรือนแพ เน่ืองจากตอ้งยา้ยถ่ินฐานตามการข้ึนลงของนํ้า 

คํา่ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 2) 

ท่ีพกั Regency Angkor Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

เช้า   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี 3) 

นาํท่านเขา้ชม ปราสาทบนัทายสรี หรือท่ีชาวกมัพูชาเรียกกนัว่า “บอนเตียสเรย” แปลว่า ปราสาทของสตรี

หรือป้อมสตรีนัน่เอง ปราสาทแห่งน้ีถูกขนานนามว่าเป็นปราสาทท่ีงดงามท่ีสุดในประเทศกมัพูชา สร้างข

ในช่วงตอนปลายของสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 4 และสร้างแลว้เสร็จในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 5 โดยผูท่ี้สร้าง

ปราสาทแห่งน้ีคือ พราหมณ์ยชัญวราหะ เป็นปราสาทท่ีมีขนาดเล็ก ประกอบดว้ยปราสาท 3 หลงั ไดแ้ก่ 

ปราสาททางทิศใตส้ร้างถวายพระพรหม ทิศเหนือถวายพระวิษณุ และตรงกลางใหญ่ท่ีสุดถวายพระศิวะ ตวั

ปราสาทสร้างจากหินทรายสีชมพูท่ีหายาก ลวดลายท่ีประดบัปราสาทน้ีถูกแกะสลกัไวอ้ยา่งวิจิตรบรรจง ทาํ

ใหภ้าพดูสง่างามและมีชีวิตจิตใจจึงเปรียบปราสาทแห่งน้ีวา่งดงาดดัง่อิสตรี จึงเป็นท่ีมาของช่ือบนัทายสรี 

จากนั้นนาํท่านเขา้ชม ปราสาทตาพรหม แห่งน้ีเป็นปราสาทยคุทา้ย ๆ ของอาณาจกัรเขมร ตามหลกัศิลาจารึก

ปรากฏช่ือของปราสาทแห่งน้ีวา่ “ราชวิหาร” แต่ช่ือตาพรหมถูกสันนิษฐานวา่ตั้งตามช่ือของคนแก่ท่ีเป็นคน

เฝ้าปราสาทเม่ือเร่ิมมีการบูรณะ ปราสาทตาพรหมถูกสร้างข้ึนในสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 สร้างข้ึนเพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุศลแห่พระมารดาของพระองค์ และเป็นพุทธศาสนสถาน ซ่ึงยงัไดรั้บการยกย่องจาก 

UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึงอีกดว้ย ปราสาทแห่งน้ีเหมือนเป็นปราสาทท่ีอยูท่่ามกลางธรรมชาติ 

ภายในปราสาทมีความซบัซอ้น ความมีเสน่ห์และความพิศวงดว้ยรากไมท่ี้ข้ึนปกคลุมปราสาทเอาไวย้าวนาน

กว่า 400 ปี นอกจากน้ีปราสาทตาพรหมยงัถูกเลือกให้เป็นหน่ึงในฉากของหนังภาพยนตร์เร่ือง TOMB 

RAIDER อนัโด่งดงัอีกดว้ย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 4) 

บ่าย นาํท่านเขา้ชม ปราสาทนครวดั (ANGKOR WAT) ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 

ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก และเป็นส่ิงปลูกสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ีหลาย ๆ ท่านให้คาํจาํกดัความ

วนัท่ี 2 ปราสาทบนัทายสรี - ปราสาทตาพรม - นครวดั - นครธม - ปราสาทบายน - บุฟเฟ่ต์

   



  
KH MD MD03 3D2N VAN 

 

ว่า You must see ANGKOR WAT before you die. ปราสาทแห่งน้ีสร้างในสมยัพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 เพื่อ

เป็นปราสาทประจาํรัชกาล โดยสร้างข้ึนตามความเช่ือของลทัธิไวษณพนิกาย ท่ีบูชาพระวิษณุหรือพระ

นารายณ์ ภายในปราสาทจึงเต็มไปดว้ยภาพแกะสลกัท่ีเก่ียวกบัพระนารายณ์และองค์อวตารของพระองค์

ปราสาทนครวดัใชร้ะยะเวลาใน การสร้างประมาณ 100 ปี โดยใชช้า้งเป็นพาหนะหลกัในการลากหินมาเพื่อ

สร้างปราสาทแห่งน้ี และใชช่้างในการแกะสลกัลวดลายของตวัปราสาทมากถึง 5,000 คน ศิลปะตามผนงั

กาํแพงในปราสาทจะถูกบอกเล่าเร่ืองราวจากการแกะสลกัไวอ้ยา่งมากมาย 

จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองนครธม เพื่อเขา้ชม ปราสาทบายน ปราสาทแห่งน้ีตั้งใจกลางนครธม ซ่ึง

ห่างจากปราสาทนครวดัเพียงเลก็นอ้ย ปราสาทบายนถูกสร้างข้ึนในสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 

เป็นศาสนสถานในพทุธศาสนนิกายมหายานตามท่ีพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ทรงเล่ือมใส ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลง

ธรรมเนียมคร้ังใหญ่ของอาณาจกัร จากการสร้างเทวาลยัให้เหล่าทวยเทพในศาสนาฮินดู มาเป็นพุทธศาสน

สถานใจกลางเมืองพระนคร ตวัปราสาทจะมีลกัษณะพิเศษ โดยยอดปราสาทจะเต็มไปดว้ยรูปแกะสลกัพระ

พกัตร์ซ่ึงมีทั้งหมด 54 ยอด แต่ไดพ้งัทลายเหลือ 37 ยอด นกัโบราณคดีต่างถกเถียงเก่ียวกบัพระพกัตร์เหล่าน้ี 

บา้งก็ว่าเป็นพระพกัตร์ของพระพรหม บา้งก็ว่าเป็นของทา้วจตุโลกบาล หรือบา้งก็ว่าเป็นของพระเจา้ชยัวร

มนัท่ี 7 ท่ีกาํลงัจ้องมองรอบทิศเพื่อดูแลอาณาประชาราษฎร์นอกจากน้ี ปราสาทแห่งน้ีจะประกอบดว้ย 

ระเบียงคต 2 ชั้น คือ ชั้นนอกและชั้นใน ซ่ึงชั้นนอกจะถูกสร้างก่อนชั้นใน ตามเสาหินจะมีรูปแกะสลกัของ

เหล่านางอปัสร 

คํ่า        บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 5) เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ตน์านาชาติพร้อมชมการแสดงสุดพิเศษ

ระบาํพื้นบา้นและระบาํอปัสรา 

ท่ีพกั Regency Angkor Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี 6) 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี 6) 

นาํทุกท่านเดินทางสู่ พนมกุเลน (รวมค่าเขา้แลว้) โดยในรัชสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 ไดย้า้ยเมืองหลวง

มายงัพนมกุเลน และไดท้รงสถาปนาให้เป็นศูนยก์ลางของเมืองหลวง โดยมีช่ือทางโบราณคดีคือ “มเหนท

รบรรพต” แปลว่า ภูเขาของพระอินทร์ผูย้ิ่งใหญ่ และพระองค์ไดป้ราบดาภิเษกข้ึนเป็นกษตัริย ์พร้อมกบั

ประกาศอิสรภาพไม่ข้ึนกบัชวา ทาํใหพ้นมกเุลนเป็นอาณาจกัรขอมโบราณ ท่ีมีแหล่งโบราณคดีมากมายซ่อน

วนัท่ี 3 พนมกเุลน - วดัพระองค์ธม - ศิวลงึค์ในแม่นํา้ศักดิ์สิทธ์ิ - หน้าผาพนมกเุลน - ปอยเปต - 

กรุงเทพฯ 
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อยู่ในป่าทึบ และกาํลงัเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวกมัพูชาซ่ึงมีความโดดเด่นทางธรรมชาติและมี

ความอุดมสมบูรณ์ลอ้มรอบดว้ย ภูเขาและนํ้าตก 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วดัพระองคธ์ม ซ่ึงเป็นวดัท่ีอยูใ่นพนมกเุลน เป็นสถานท่ีแสวงบุญของชาวกมัพูชา 

โดยมีโบสถล์อยฟ้า ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานของพระพทุธไสยาสน์ขนาดใหญ่ หรือพระนอนท่ีถูกแกะสลกัจาก

ส่วนยอดของกอ้นหินขนาดใหญ่นาํท่านสกัการะพระนอน และพระศิวลึงค ์(ไม่รวมดอกไมธู้ปเทียน) 

จากนั้นนาํทุกท่านชม ศิวลึงค ์ ในแม่นํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ หรือเรียกว่า ลาํธารสหสัลึงค ์ดว้ยคติไศวนิกายท่ีบูชาพระ

ศิวะเป็นเทพสูงสุด ศิวลึงคจึ์งเป็นตวัแทนของพระศิวะ ซ่ึงบวงสรวงดว้ยการใชน้ํ้ ารดไปยงัศิวลึงค ์ผ่านฐาน

โยนีท่ีเป็นตวัแทนของพระแม่อุมา นํ้ าท่ีไหลลงมาจึงถือเป็นนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ดงันั้น เม่ือพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 

สถาปนามหนทรบรรพตข้ึนเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัร พนมกเุลนจึงเป็นตวัแทนของเขาไกรลาส อนัเป็นท่ี

สถิตแห่งองคพ์ระศิวะ ภายใตล้าํนํ้ าในเทือกเขาแห่งน้ี จึงมีการสลกัภาพศิวลึงคจ์าํนวนนับร้อยพนั เพื่อให้

สายนํ้ าท่ีไหลผ่านเสมือนดัง่การบวงสรวงองค์พระศิวะและพระแม่อุมา รวมถึงสร้างความศกัด์ิสิทธ์ิให้

สายนํ้าท่ีจะไหลลงไปหล่อเล้ียงผูค้นภายในราชอาณาจกัรสถานท่ีแห่งน้ีจึงไดช่ื้อวา่เป็นตน้นํ้าท่ีรับ นํ้ าจากฟ้า

ไหลเป็นลาํธารผา่นแผน่ทบัหลงัรูปสลกั “ศิวลึงค”์ นบั 1,000 องค ์ทอดยาว 400 เมตร ซ่ึงชาวกมัพูชาเช่ือกนั

ว่าท่ีน่ีเป็น “แม่นํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ” เพราะหากท่านใดท่ีไดม้าท่ีน่ี และไดน้าํนํ้ าในแม่นํ้ าแห่งน้ีกลบัไปบูชาหรือ

ชาํระลา้งร่างกาย จะทาํใหพ้บแต่ความสุขไปตลอด 

จากนั้นนาํท่านชมวิวท่ี หนา้ผาลานหินพนมกเุลน จุดถ่ายภาพหนา้ผาสูงท่ีเห็นววิท่ีลอ้มรอบไปดว้ยความเขียว

ขจีของตน้ไม ้เห็นวิวธรรมชาติของพนมกเุลนได ้

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 7) 

บ่าย หลงัอาหารนาํท่านออกเดินทางสู่ ด่านปอยเปต แวะพกัเขา้ห้องนํ้ าพร้อมชม หมู่บา้นแกะสลกัหิน 

เยน็ ถึง ด่านปอยเปต ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ 

นาํท่านออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ อิสระอาหารเยน็ระหวา่งทาง 

22.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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ราคาต่อท่านสาํหรับรอบการเดินทางท่ี ลกัษณะการเขา้พกั / ราคาทวัร์ รวมตัว๋(บาท/ท่าน) 

ผู ้ใหญ่  พักห้อง

ละ 2 ท่าน ราคา

ท่านละ 

เดก็อายไุม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน 

พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริม

เตียง) ราคาท่านละ 

พกัเด่ียว จ่ายเพิ่มท่านละ 

10 - 12 ธนัวาคม 2565 10,900 9,900 1,500 

31 ธนัวาคม 2565 - 02 มกราคม 2566 11,900 10,900 2,000 

20 - 22 มกราคม 2566 10,900 9,900 1,500 

17 - 19 กมุภาพนัธ์ 2566 10,900 9,900 1,500 

04 - 06 มีนาคม 2566 10,900 9,900 1,500 

 

 อตัราค่าบริการน้ีรวม 

• ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ หรือรถบสัปรับอากาศ (ข้ึนอยูก่บัจาํนวนผูเ้ดินทาง) 

• ค่าท่ีพกัระดบั 4 ดาว 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน แอร์ ทีวี นํ้าอุ่น) 

• ค่าอาหารตามรายการ 7 ม้ือ 

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ 

• ค่าธรรมเนียมผา่นด่านแบบ VIP 

• ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผูเ้ดินทางสํารองจ่ายไป

ก่อนตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุแบบกลุ่ม) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มต่างหาก

, ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจาํตวั) 

• ค่าอาหารม้ือท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร์, ค่าโทรศพัทแ์ละค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ในหอ้งพกัโรงแรม 

• ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

• ค่าวีซ่าสาํหรับชาวต่างชาติ (สาํหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งทาํวีซ่า) ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มต่างหาก ท่านละ 

3,000 บาท 

• ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว สําหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งชาํระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยาน

แห่งชาติ 
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• ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถเขมร (300 บาท/ท่าน/ทริป) 

เง่ือนไขการจองและสาํรองท่ีนัง่ 

• แจง้ช่ือ นามสกลุ พร้อมหนา้พาสปอร์ต เพื่อทาํประกนัภยัการเดินทาง 

• วางมดัจาํท่านละ 3,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั พร้อมใบโอนเงิน

และระบุโปรแกรมทวัร์ 

การยกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลิกทวัร์ ก่อนเดินทาง 20 วนั บริษทัคืนเงินใหท้ั้งหมด 

• ยกเลิกทวัร์ ภายใน 7 วนัก่อนการเดินทาง  บริษทัฯ จะเก็บค่ามดัจาํทวัร์หรือเก็บค่าใชจ่้ายตามความ

เป็นจริง 

เพิ่มเติมเลก็นอ้ยก่อนการเดินทาง 

• ท่านสามารถแต่งกายไดต้ามสบาย ไม่มีกฎระเบียบขอ้บงัคบัใด ๆ 

• โรงแรมระดบั 4 ดาว มาตรฐาน มีแอร์ ทีวี นํ้าอุ่น พร้อมส่ิงอาํนวยสะดวกครบครัน 

• อาหารจะคลา้ยกบัอาหารไทยภาคกลาง 

• แนะนาํใหแ้ลกเป็นดอลลาร์สหรัฐไป แต่บางท่ีกรั็บเป็นเงินไทย 


