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จดุเดน่ของเรา 
 บนิตรงจากสวุรรณภมู-ิเสยีบเรยีบ 40 นาท ีถงึจดุหมายปายทาง  
พรอ้มเสรฟิ อาหารวา่งบนเครือ่ง 

 ทีพั่กหรรูะดบั 4 ดาว 

 ชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ณ ปราสาทนครวัด 

 ชมโชวร์ะบ าอปัสรานาฎศลิป์พืน้เมอืงทีง่ดงาม 

 เต็มอิม่กบัอาหารบฟุเฟตน์านาชาต ิ 

 บรกิารน ้าดืม่แชเ่ย็น และ ผา้เย็นตลอดการเดนิทาง 

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ ณ ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต /  
ตลาดซาจ๊ะ  

 ทอ่งราตร ีแสง ส ีเสยีง จบิเบยีรพ์ืน้เมอืงราคาประหยัด ณ Pub street 
 

 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืนมกรำคม – มนีำคม 2559 

 

http://www.bmttour.com/
mailto:info@bmttour.com


 

 Baan MakkutedCo.,Ltd 

271/5Soi 101 LadPhrao Road KhlongChokhun Sigh Wangthonglang BKK.10310 
TEL. (662) 374-7222  FAX. (662) 374-8343   www.bmttour.com  E-Mail :info@bmttour.com 
 

 
 
วนัแรก สนำมบนิสุวรรณภูม ิ – เสยีมเรยีบ – พนมบำเคง็ – ตลำดไนทม์ำเกต็ – Pub street       

  
11.30 น.   คณะพรอ้มกนัทีส่วุรรณภมู ิฝ่ังผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิ      
               CAMBODIA ANGKOR AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก    
                  กอ่นออกเดนิทาง 
14.20 น.   น าทา่นเหนิฟ้าสูก่ัมพชูา โดยสายการบนิ CAMBODIA ANGKOR AIR เทีย่วบนิท ีK6 701 
15.30 น.   เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิสยีมเรยีบ ประเทศกัมพชูา 

 
  หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากรแลว้ จากน ัน้น าทา่นเดนิทางไปชมพระอาทติยต์กที ่
เขาพนมบาเค็ง ซึง่สามารถมารถมองเห็นววิของบารายขนาดใหญแ่ละปราสาทนครวดัได ้อยา่งชดัเจน 
ตัง้อยูบ่นยอดภเูขา 75 เมตร จากระดับน ้าทะเล ใกล ้ๆ กับปราสาทนครวัด และเมอืงนครธม จังหวัดเสยีม
ราช ประเทศกัมพชูา สรา้งในสมัยของพระเจา้ยะโสวรมันที ่1 พ.ศ. 1432 – 1453 เป็นศาสนาสถานฮนิดู
ถวายแดพ่ระศวิะ จากศลิาจารกึภาษาสันสกฤตพบทีป่ราสาทสด๊อกกอ๊งธม จังหวัดสระแกว้ กลา่ววา่เมือ่ 
"ศรยีโสวรธานา" ขึน้ครองราชเป็นกษัตรยิท์รงพระนามวา่ "ยะโสวรมัน" พระองคม์พีราหมณ์ชือ่ "วามะ
ศวิะ" ซึง่ไดป้ระดษิฐานศวิะลงึคไ์วบ้นยอดภเูขา "ศรยีะโสธาระครี"ี เปรยีบเมอืนเขาพระสเุมรอันศักดิส์ทิธิ์
เป็นที่สถิตของเหล่าทวยเทพ ในที่นี้ศวิะลงึค์ (Royal Linga) เป็นสัญลักษณ์ของการปกครองโดย
ระบอบ "กษัตรยิส์มมุตเิทพ" รเิริม่โดยพระเจา้ชัยวรมันที ่2 ปฐมกษัตรยิผ์ูก้่อตัง้อาณาจักรขอม เมือ่ปี 
พ.ศ. 1346   

  ค า่          บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ตน์านาชาต)ิ                               
 หลังอาหารค ่าน าท่านมาชอ้ปป้ิงที ่ตลาดไนทม์าเก็ต   และ ใหท้่านไดเ้ทีย่วชมพรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้

พืน้เมอืงทีม่ใีหเ้ลอืกมากมายในตลอดแหง่นี ้และอสิระเดนิเลน่ที ่ Pub Street ถนนคนเดนิรปูแบบถนน
ขา้วสารบา้นเราเป็นแหลง่กนิดืน่ทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ

   
ทีพั่ก  Angkor Holiday Hotel                           ระดบั 4 ดาว (หรอืเทยีบเทา่) 
 
 

วนัทีส่อง นครวดั - เมอืงพระนคร(นครธม) –ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรม – ทุง่สงัหาร – รา้นยา

บวัหมิะ - โชวร์ะบ าอปัสรา         

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม สิง่มหัศจรรยท์ีเ่คยตดิ 1 ใน 7 ของโลก    ที ่ปราสาทนครวดั (Angkor Wat)   ซึง่สรา้ง
ขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจา้สุรยิวรมันที่ 2 อันยิง่ใหญ่ตระการตาซึง่ ถือเป็นสิง่
มหัศจรรยข์องโลก ลักษณะเป็นปราสาทหนิทีส่วยงาม ดว้ยการแกะสลักทีง่ดงามทัง้ภาพแกะสลักนูนต า่
บนหนิทรายรูปนางอัปสร หรอืนางอัปสรา ตามระเบยีงและหนา้ของโคปุระ (ซุม้ประตู)ทุกชัน้ นับหมืน่
องค ์โดยแตล่ะตนจะมลีักษณะไมเ่หมอืนกันมทัีง้ยิม้เห็นฟัน ดว้ยทา่ทางรา่ยร าในแบบตา่ง ๆ  ชมรปูสลัก
นางอัปสรนับหมืน่องค ์ชมภาพแกะสลักนูนต า่ การกวนเกษียรสมทุร ซึง่เป็นพธิกีรรมโบราณอันศักดิส์ทิธิ ์
ชมภาพการยกกองทัพของพระเจา้สรุยิวรมันที ่1 โดยมภีาพกองทัพของ เสยีมกกุซึง่เป็นบรรพบรุษุของ
พวกเราชาวไทยปรากฏอยูด่ว้ย  ตอ่ดว้ย เมอืงพระนคร หรอื นครธม ชมความสวยงามสะพานนาคราช
ซึง่ เป็นสะพานทีพ่ระเจา้ชัยวรมันที ่7 กษัตรยิเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผา่นเขา้ออกเมอืงนครธม ชม ประตู
เมอืง ทีม่ยีอดเป็นรปูพระโพธสิตัวห์ันพระพักตรไ์ปทัง้ 4 ทศิ ชม ปราสาทบายน ซึง่เป็นศนูยก์ลางของอัง
กอรธ์มหรอืนครธม ถอืวา่เป็นสดุยอดของปราสาทเขมร เมือ่ทา่นไดเ้ขา้ไปสมัผัสยังปราสาทแหง่นีจ้ะรูส้กึ
เหมอืนมคีนคอยจอ้งมองเราอยูต่ลอดเวลา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทตาพรหม ซึง่สรา้งในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจา้ชัยวรมันที ่7 เพือ่

อทุศิถวายแดพ่ระราชมารดาเป็นวดัในพทุธศาสนา เป็นปราสาททีส่วยงามและมมีนตข์ลังมาก  
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โดยทางเขา้ปราสาทจะรม่รืน่ดว้ยพรรณไมแ้ละประตทูางเขา้ทีม่กีารแกะสลักรปูหนา้พระเจา้ชยัวรมันที ่7 
อยูด่ว้ย น าท่านเขา้ชมตัวปราสาททีม่ตีน้ไมเ้ขา้ท าลายจนเกดิเป็นศลิปะทีส่วยงาม พรอ้มชมนางอัปสรา
ทีส่วยงาม นักท่องเทีย่วสว่นมากใหค้วามสนใจปราสาทนี้มาก จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชม ทุง่สงัหาร 
(Killing Field) ชมหัวกะโหลกมากมายในครัง้ทีส่มัยเขมรแดงปกครองและการฆา่ลา้งเผ่าพันธุท์ี ่วัด
ใหม่ จากนัน้น าท่านเขา้ชมรา้นยาบัวหมิะจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผ่อนคลายดว้ยการนวดเทา้
ตามอัธยาศัย 

ค า่           บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิพรอ้มชมการแสดงนาฎศลิป์เขมรพืน้เมอืงที่
งดงาม(ระบ าอปัสรา)  

ทีพั่ก   Angkor Holiday Hotel                          ระดบั 4 ดาว (หรอืเทยีบเทา่) 
 

วนัทีส่าม  องคเ์จก๊ องคจ์อม – ชอ้ปป้ิงตลาดซาจะ๊ - กรงุเทพ                   (B/-/-) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังจากท าการเช็คเอา้ทอ์อกจากทีพั่กแลว้  จากนัน้น าท่านสักการะ องคเ์จ็ก องคจ์อม พระพุทธรูปพี่
นอ้งคู่บา้นคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาชา้นานและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเขมร เปรียบเสมือน
ศาลหลักเมอืง สิง่ศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของเสยีมเรียบ ชาวบา้นและนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว ้
สักการะ ละขอพรองคเ์จ็กกับองคจ์อม เป็นพีน่อ้งกัน และมคีวามเลือ่มใสในพระพุทธศาสนาอย่างมาก 
วันหนึง่หลังจากไปท าบุญกลับไปก็นอนหลับไมต่ืน่ข ึน้มาอกี บดิามารดามคีวามเสยีใจและอาลัยกับลูก
สาวทัง้สองคนอย่างมาก จงึไดส้รา้งพระพุทธรูปขึน้มาสององค ์องคใ์หญ่นามวา่องคเ์จ็ก องคเ์ล็กเป็น
นอ้งนามวา่องคจ์อม เป็นพระพทุธรปูคูบ่า้นคูเ่มอืงของเมอืงเสยีมราฐ ประชาชนทีน่ีใ่หค้วามเคารพนับถอื
อย่างมากน าท่านแวะชอ้ปป้ิงตลาดสนิคา้พื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ  จะเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
มากมาย เพราะว่ามีส ินคา้ที่หลากหลาย และสามารถต่อรองราคาไดถ้ือเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของ
นักท่องเทีย่ว ทีน่ี่เป็นตลาดเก่าแก่ทีม่อีาคารรา้นคา้ทีส่รา้งในยุคที่ฝร่ังเศสปกครอง พวกตกึอาคารจงึ
ออกไปทางแนวยโุรป ในตลาดนีจ้ะขายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืง  ดา้นหนา้ตลาดจะเป็นพวกของ
แหง้จากโตนเลสาบ เชน่ ปลากรอบ ปลายา่ง ปลาแดดเดยีว กนุเชยีง ปลารา้ ปลาหมักชนดิตา่งฯลฯ ลกึ
เขา้ไปดา้นในจะเป็นตลาดสด ขายพวกพชืผัก ผลไมต้่างๆ บางอย่างก็น าเขา้จากบา้นเรา  สว่นอกีซกี
หนึง่จะเป็นตลาดปลาสดทีม่าจากโตนเลสาบ  ชว่งเย็นๆบรเิวณหนา้ตลาดจะคกึคักไปดว้ยคนทอ้งถิน่ 
และนักทอ่งเทีย่วเพือ่เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงมากมาย อาท ิเครือ่งจักสานและสนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่าง 
ๆ เพือ่เป็นของฝากของขวญักอ่นเดนิทางกลับ 

 
10.30 น.  ไดเ้วลาอันสมควรพาทกุทา่นเดนิทางไปยังสนามบนิ 
12.00 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ CAMBODIA ANGKOR AIR เทีย่วบนิที ่ 

K6 700  
13.00 น.   เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพและความประทับใจในบรกิาร 

 
 

หนงัสอืเดนิทำง ตอ้งมอีำยุเหลอืใชง้ำนไม่น้อยกวำ่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ 
รบัเฉพำะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทำงเพือ่ท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 
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อตัรำค่ำบรกิำร 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ
2-3ท่ำน 

เดก็เสรมิเตยีง 
พกักบัผูใ้หญ่        

2 ท่ำน 

เดก็ไม่มเีตยีง 
พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่ำน 

พกัเดีย่ว   
พกั 1 ท่ำน 

เดอืน กมุภำพนัธ ์2559 
05 – 07 ก.พ. (ศุกร ์– อำทติย)์ 9,900.- 9,900.- 9,900.- 2,900.- 
12 – 14 ก.พ. (ศุกร ์– อำทติย)์ 10,900.- 10,900.- 9,900.- 2,900.- 

20 – 22 ก.พ. (เสำร ์– จนัทร)์ วนัมำฆบูชำ 12,900.- 12,900.- 11,900.- 2,900.- 
26 – 28 ก.พ. (ศุกร ์– อำทติย)์ 10,900.- 10,900.- 9,900.- 2,900.- 

เดอืน มนีำคม 2559 
05 – 07 ม.ีค. (เสำร ์– จนัทร)์ 10,900.- 10,900.- 9,900.- 2,900.- 
11 – 13 ม.ีค. (ศุกร ์– อำทติย)์ 10,900.- 10,900.- 9,900.- 2,900.- 
18 – 20 ม.ีค. (ศุกร ์– อำทติย)์ 12,900.- 10,900.- 9,900.- 2,900.- 
25 – 27 ม.ีค. (ศุกร ์– อำทติย)์ 10,900.- 10,900.- 9,900.- 2,900.- 

 
ขอ้ควรทราบ 

 
  กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลาและวันเดนิทางได ้บางกรณีทีส่ายการบนิ

อาจมกีารปรับเปลีย่นแปลงวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

  ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่งเอกสาร (VISA) 

หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (ส าเนาหนา้พาสปอรต์) ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระคา่มดัจ าทวัรห์รอืคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบหากทา่นไมด่ าเนนิสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหบ้รษัิทในการออกตัว๋เครือ่งบนิ(กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิ

แลว้สะกดชือ่-นามสกลุผดิ) 

 หลังจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มดัจ าและคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 7 วันกอ่นการเดนิทาง บรษัิทจะจัดสง่ใบนัด

หมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมลห์รอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 กรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บาทตอ่ทา่น                                  (กอ่นวันเดนิทาง 5 วัน

เทา่นัน้) 

 ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 บรษัิทไมม่นีโยบายในการจดัคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนั กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจา่ยคา่พกัเดีย่วเพิม่ตามราคา

ทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

ราคาทวัรร์วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ สวุรรณภมู-ิเสยีมเรยีบ-สวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ CAMBODIA ANGKOR AIR 
 คา่ทีพ่ักโรงแรมระดับ 4 ดาว รวมทัง้สิน้ 2 คนื 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 
 อตัราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 
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 ประกนัภยัในการเดนิทาง ในกรณีทีเ่กดิอบุตัเิหต ุคุม้ครองคา่รักษาพยาบาล สงูสดุ 500,000 บาท และในกรณีทีเ่สยีชวีติ
เนือ่งจากอบุตัเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 2,000,000 บาท 

  คา่น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 20 กโิลกรัม 
ราคาทวัรไ์มร่วม 
 คา่ Visa ส าหรับชาวตา่งชาต ิ 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่พนักงานขบัรถ,ทา่นละ 300 บาทตลอดการเดนิทาง 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% , คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

 
หมายเหต ุ
 จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ ่15 ทา่น ขึน้ไป 
 เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญั 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ จาก
ไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหาร  
บางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ  
ประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุ

ไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 
 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช ำระงวดแรก 5,000 บำท  
 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 ์
 ยกเลกิกำรเดนิทำง ในวนัเดนิทาง ,ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีำรคนืเงินท ัง้หมด 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ จะท าการ
เลือ่น 
การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม . 
ในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 5,000 บาท 
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