
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเซีย 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรยีอ์สิรภาพ – วดัพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวงัจตมุขุสริมิงคล – พระเจดียเ์งนิ    

                  ตลาดชาทะไม (-/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

04.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 ประตู 1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

06.30 น.    ออกเดนิทางสู่ เมอืงพนมเปญ โดยเที่ยวบนิ FD 608 (ใชเ้วลาบนิ 1 ชัว่โมง กบั 10 นาท)ี 

หมายเหตุ ในกรณีตอ้งการลอ็กที่นัง่ไปกลบัค่าใชจ้า่ยในการลอ็กที่นัง่ไปกลบั 200 บาท/ท่าน (ต ัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊แบบ 

Random ไม่สามารถลอ็กที่นัง่ได ้ซึ่งเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ ในกรณีลอ็กที่นัง่ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ ณ วนัท าการจอง

ทวัรค่์ะ 

08.45 น.        เดนิทางถงึ สนามบนิพนมเปญ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ที่กมัพชูา เท่ากบัประเทศไทย)  

09.00 น.        เดนิทางถงึ กรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกมัพชูา ระยะทางประมาณ 15 ก.ม. 

จากนั้น  เดินทางถงึ : อนุสาวรยีอ์สิรภาพหรอื วมิานเอกราช(Independence Monument) 

 อนุสาวรยีเ์อกราชกมัพชูาสรา้งขึ้นเมือ่ปี 1958 เปรยีบเสมอืนดอกบวัขนาดใหญ่ที่บานอยู่ใจ

กลางกรุงพนมเปญเพื่อร าลึกถึงการหลุดพน้จากการปกครองของฝร ัง่เศส กมัพูชาอยู่

ภายใตก้ารปกครองของฝร ัง่เศสมาตัง้แต่ปี 1863-1953 เสน้ทางสู่อิสรภาพของกมัพูชานัน้

ไม่ไดโ้รยดว้ยกลีบกุหลาบ เพราะวีรบุรุษผูก้ลา้หลายพนัคนจ าตอ้งสละชีวิตเพื่อแลกมา 

นอกจากน้ี อนุสาวรียแ์ห่งน้ียงัเป็นอนุสรณ์ถงึชาวกมัพูชาท ัง้หญิงและชายที่เสียสละชีวิต

เพือ่ชาตดิว้ย 

จากนั้น  เดินทางสู ่: วดัพนม(Phnom Temple) 

 วดัพนมเป็นวดัที่ส  าคญัมาก ซึ่งกรุงพนมเปญก็มีที่มาจากวดัแห่งน้ีดว้ย ดงัมีต านาน

พื้นบา้นกล่าวว่า เมื่อราวหกรอ้ยปีก่อน มีเศรษฐีนีชาวเขมรผูห้น่ึงชื่อเพ็ญ ไดไ้ปพบ

พระพทุธรูปน า้พดัมาเกยฝัง่หลายองค ์นางมศีรทัธาแก่กลา้ในพระศาสนา จึงไดส้รา้งวดัขึ้น

บนยอดเขาที่อยู่ใกล ้ๆ  กนัเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเหล่านัน้ แมเ้ขาลูกน้ีจะสูง

เพียง 27 เมตร แต่ก็ถือเป็นเขาที่สูงที่สุดในละแวกน้ี จึงเรียกกนัเรื่อยมาว่า "พนมเปญ" 

แปลว่า "เขายายเพญ็" 

จากนั้น           เดินทางถงึ : คุกตวลสเลง(Tuol SalengGenocide Museum) 

 "ตวลสเลง" เป็นชื่อของคุกสมยัที่เขมรแดงครองประเทศ ด ัง้เดิมคุกนัน้เป็นโรงเรียนมา

ก่อน ตวลสเลง มชีื่ออกีอย่างหน่ึงว่า s-21 (Security Office 21) ใชก้กัขงัและขู่เขญ็คนที่

คิดว่าเป็นศตัรู หรือเป็นกบฏต่อประเทศชาติและรฐับาล ทุกภูมภิาค ทุกระดบัช ัน้ รวมถึง

ประเทศเพื่อนบา้น โดยจะท าทุกวถิทีางเพื่อใหผู้ถู้กคุมขงัสารภาพผดิ และลงทา้ยดว้ยการ

ฆ่า จดุหมายปลายทางของนกัโทษทกุคนในน้ี ทางเดยีวทีจ่ะออกไปจากคุกแห่งน้ีคือ กา 

 สิ้นลมหายใจ แต่กว่าทีจ่ะถงึเวลาไดอ้อกไปนัน้ตอ้งเผชญิกบัการกระท าทีท่ารุณ โดยเหลา่บรรดานกัโทษจะถกูทรมานดว้ยวธิกีารต่างๆ นาๆ 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อิม่อร่อยกบับฟุเฟตน์านาชาติ 

จากนั้น  เดินทางสู ่: พระบรมราชวงัจตมุขุสริมิงคล(Royal Palace Of Phnom Penh) 



 
 

พระบรมราชวงัจตุมุขสิริมงคลเป็นกลุ่มอาคารพระราชมนเทียรของพระมหากษตัริย ์

กมัพชูา พระเจา้แผ่นดินกมัพูชาเสด็จประทบัที่น้ีนบัแต่แรกสรา้งใน ค.ศ. 1866 และเสด็จ

ไปประทบัที่อื่นเมื่อบา้นเมืองวุ่นวายเพราะเขมรแดงเรืองอ านาจ ชาวไทยมกัเรียก

พระราชวงัแห่งน้ีว่า "พระราชวงัเขมรินทร์" พระบรมราชวงั น้ีสรา้งขึ้ นหลงัจากที่

พระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรกัษ ์ทรงยา้ยเมืองหลวงจากกรุงอุดง มายงักรุง

พนมเปญในช่วงกลางครสิตศ์ตวรรษที ่19 

 

สกัการะ : พระเจดียเ์งนิหรอื วดัพระแกว้ 

เหตุที่เรียกว่า พระเจดียเ์งนิ เพราะว่า พื้นของอาคารปูลาดดว้ยแผ่นเงนิกว่า 5,000 แผ่น 

แต่ละแผ่นหนกัมากกว่า 1 กิโลกรมั รวมน า้หนกัท ัง้สิ้น 5 ตนั แต่คนส่วนใหญ่รูจ้กักนัใน

นาม "วดัพระแกว้เขมร" ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมอืงของกมัพูชาอยู่สอง

องคค์ือ พระแกว้มรกตสมยัศตวรรษที่ 17 และพระพทุธรูปทองที่หล่อดว้ยทองค าบริสุทธิ์ 

90 กโิลกรมั ประดบัดว้ยเพชร 9,548 เมด็ เมด็ทีใ่หญ่ทีสุ่ดหนกัถงึ 25 กะรตั 

 

19.00น.  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารน าท่านเดนิชอ้ปป้ิง ณ ตลาดชาทะไม อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกชมเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงเสยีมเรียบตามอธัยาศยั 

 **น าท่านเขา้สูท่ี่พกั SAMNANGLAOR HOTEL  โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า** 

 
 
 
 
 
 

วนัที่สอง   พนมเปญ •เสยีมเรยีบ • ลอ่งเรอืโตนเลสาบ • ศาลองคเ์จก๊ • องคจ์อม •ชมโชวร์ะบ าอปัสรา (เชา้/กลางวนั/เยน็))                                                                                                                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ หลงัอาหารเชา้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเสยีมเรยีบ ชมววิทวิทศันแ์ละวถิชีวีติชาวกมัพชูาระหว่างเสน้ทาง (ระยะทาง 350 กโิลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้   เดินทางสู:่ โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake) 

น าท่านล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมรเป็นทะเลสาบน า้จืด ที่ใหญ่ที่สุดใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ต ัง้อยู่บริเวณตอนกลางประเทศกมัพูชา มพีื้นที่ประมาณ 7500 

ตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่น า้โขง ซึ่งแม่น า้โขงไหลผ่านมคีวามยาวถงึ 500 

กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื้นที่ 5 จงัหวดัของกมัพูชา ไดแ้ก่ ก าปงชนงั โพธิสตัว ์พระ

ตะบอง และเสยีมราฐ เป็นทะเลสาบทีม่ปีลาน า้จดืชกุชมุมากแห่งหน่ึงประมาณ 300 ชนิด 

 



 
 

จากนัน้ น าทกุท่านกรายสกัการะ ศาลองคเ์จก๊ องคจ์อม ทีม่ชีื่อเสยีงต ัง้แต่สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที ่2 ในสมยันัน้องคเ์จค๊ องคจ์อม มี

ความสามารถในเรื่องการรบเป็นอย่างมากเป็นที่เกรงขามของข  า้ศึกศตัรู เป็นผูท้ีม่จีติใจงามเป็นอย่างมากในยามว่างเวน้จากศึก

สงคราม หากมนีกัโทษคนไหนที่ไมไ่ดท้  าความผดิที่รา้ยแรงมาก พระองคก์จ็ะขออภยัโทษให ้ จงึเป็นทีเ่คารพรกั นบัถอืของคน

ในเมอืงเสยีมเรียบเป็นอย่างมาก  400 ปีต่อมา กมัพชูาเปลีย่นมานบัถอืศาสนาพทุธ และไดม้กีารศึกษาประวตัขิองเจา้เจกและเจา้

จอม และเหน็ว่าเป็นบคุคลตวัอย่างทีป่ระพฤติตนดมีาก จงึไดม้กีารสรา้งรูปเคารพ 

19.00น.  บรกิารอาหารค า่แบบบฟุเฟ่ต ์อิม่อร่อยกบัอาหารนานาชาตชินิด พรอ้มชมโชวก์ารแสดงชุด 

ระบ าอปัสร ศิลปะพื้นเมืองของกมัพูชาที่เป็นการแสดงที่สวยงาม ใหท้กุท่านไดเ้กบ็ภาพเป็นที่ระลกึไวเ้ป็นความทรงจ า 

หลงัอาหารน าท่านเดนิชอ้ปป้ิง ณ ตลาดซาจะ อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกชมเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงเสยีมเรยีบตามอธัยาศยั 

 **น าท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว MEMORIE HOTEL หรอืเทยีบเท่า** 

 

 

 

 

 

  

วนัที่สาม นครธม –ปราสาทบนัทายศร-ี ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวดั -ตลาดซาจะ๊ – สนามบนิเสยีมเรยีบ –     

ดอนเมือง  (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้  เดินทางสูเ่มืองพระนครหรอืนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพือ่เขา้สู่เมอืงนครธม ซึง่เป็นสะพานทีพ่ระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 กษตัริย ์

เขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผ่านเขา้ออกเมอืงนครธม ประตูเมอืง ที่มยีอดเป็นรูปพระโพธิสตัวห์นัพระพกัตรไ์ปท ัง้ 4 อาณาจกัรเขมร 

สถาปนาขึ้นในปลายครสิตศ์วรรษที ่12 โดยพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 มอีาณาเขตครอบ 

คลุมพื้นที ่9 ตารางกโิลเมตร อยู่ทางทศิเหนือของ นครวดั ภายในเมอืงมสีิง่ก่อสรา้ง 

มากมายนบัแต่สมยัแรกๆ น าทกุท่าน เขา้ชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานทีส่  าคญั 

ทีสุ่ดเป็นล  าดบัทีส่องทีค่วรมาเทีย่วชมเมือ่มาเยอืนองักอร ์สรา้งขึ้นเมือ่ปลายครสิต ์

ศตวรรษที ่12 ในรชัสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ปราสาทบายนสรา้งขึ้นจากหนิทราย 

และเป็นสญัลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุ เมื่อมองจากดา้นนอก จะแลดูคลา้ยกบัเขาวงกต แต่ความจริงแลว้ ลกัษณะของปราสาท

บายนนัน้สรา้งขึ้นตามแบบแผนของยนัตระ ซึ่งเป็นเรขาคณิตของพุทธศาสนาของอินเดีย เป็นสญัลกัษณ์ข องมนัดาล่า หรือรูป

วงกลมอนัเป็นสญัลกัษณแ์ทนจกัรวาลและพลงัศกัดิ์สทิธิ์ในศาสนาฮินดู เมือ่ไดเ้ขา้ไปสมัผสัยงัปราสาทแห่งน้ีจะรูส้กึเหมอืนมคีน

คอยจอ้งมองเราอยู่ตลอดเวลา ซึง่เป็นเสน่หท์ีป่ระทบัใจของปราสาทแห่งน้ี 

จากนัน้ น าท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาททีถ่กูทิ้งรา้งมานาน 

ถงึ 500 ปี สรา้งขึ้นในปี พศ.1729 เป็น   ปราสาทหนิในยุคสุดทา้ยของอาณาจกัร 

ขอม สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ทีท่รงเลือ่มใสในพทุธศาสนา ปราสาทตาพรหมจงึ 

เป็นท ัง้ปราสาทและวดัทางพทุธศาสนาไปในตวั ภายในปราสาทมภีาพแกะสลกัอนั 

เป็นเรื่องราวทางพทุธประวตัิ นิกายมหายาน ท ัง้หนา้บนั และทบัหลงั แต่ในสมยั 

พระเจา้ชยัวรมนัที ่8 ทีท่รงเลือ่มใสในศาสนาฮนิดู ภาพสลกับางภาพไดถ้กูดดั 

แปลงใหเ้ป็นเรื่องราวเกี่ยวกบัศาสนาฮนิดู ส่วนพระพทุธรูป กถ็กูดดัแปลงใหเ้ป็นศิวะลงึค์  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94


 
 

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั บฟุเฟต ์  

จากนัน้ ชมสิง่มหศัจรรย ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ปราสาทนครวดั ทีเ่ปรียบเสมอืน 

วมิานของเทพเจา้สูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดษิฐานไวใ้นโลกมนุษยแ์ละถอืว่า 

เป็นสถานที่สุดยอดของการเดนิทางไปในครัง้น้ี ซึง่สรา้งขึ้นเมือ่ ปี พ.ศ. 1650-1720 

โดยพระเจา้สุรยิวรมนัที ่2 โดยถวายเป็นพทุธบูชา ชมรูปสลกันางอปัสรนบัหมืน่ 

องค ์ชมภาพแกะสลกันูนต า่ การกวนเกษยีรสมทุร  ซึง่เป็นพธิกีรรมโบราณอนั 

ศกัดิ์สทิธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิง่ ท่านจะไดช้มภาพการยกกองทพัของพระเจา้ สุรยิวรมนัที ่1 โดยมภีาพกองทพัของเสยีมกกุ ซึง่

เป็นบรรพบรุุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ 

จากนั้น  เดนิทางชม ปราสาทบนัทายศรี หรอืเรยีกตามส าเนียงเขมรว่า บนัเตยีไสร หมายถงึ  

ปราสาทสตรหีรอืป้อมสตรี สรา้งตอนปลายสมยัพระเจา้ราเชนทรวรมนิทร(์พ.ศ.1510) 

เป็นปราสาทหลงัเลก็ๆกลุม่หน่ึง สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพแูกะและสลกัภาพนูนสูงได  ้

อย่างสวยงามมากเป็นปราสาทหนิทีถ่อืไดว้่างดงามทีสุ่ดในประเทศกมัพชูา มคีวาม 

กลมกลนือย่างสมบูรณ ์และเป็นปราสาทแห่งเดียวที่สรา้งเสรจ็แลว้กว่า 1000 ปี แต่ 

ลวดลายก็ยงัมคีวามคมชดั เหมอืนกบัสรา้งเสรจ็ใหม ่ๆ ปราสาทบนัทายศร ีมคีวาม 

อ่อนชอ้ยงดงามช่างไดแ้กะสลกัอย่างวจิติบรรจงจนท าใหเ้หลา่นางอสัราและเทพธดิาที่ประดบับนผนงัดูเสมอืนมชีวีติจรงิๆ 

จากนัน้   น าทุกท่านเดินทางไป ชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืง ตลาดซาจะ๊ ชอปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิ่น ของเมืองเสยีมเรียบ ของตลาดซาจะ๊ก็ไดแ้ก่ 

เสื้อผา้ กระเป๋า ผา้ทอ ของฝากพวกพวง กญุแจและอื่นๆ เครื่องเงนิ อญัมณี  

  และอื่นๆ อกีมากมายใหท้กุท่านได ้เลอืกซื้อ ของฝากกลบัเมอืงไทย 
เที่ยง           บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   

21.45 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการไทยแอรเ์อเซีย เที่ยวบนิที่  FD 619 

22.50 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 
........................................................................................ 

 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

 

วนัเดินทาง ราคา ทวัรก์มัพูชา พนมเปญ เสยีมเรยีบ 3 วนั 2 คนื บนิแอรเ์อเชีย 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

15 มิ.ย.61 17 ม.ิย.61 24 11,900 11,500 10,900 3,000 

30 มิ.ย.61 2 ก.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 3,000 

07 ก.ค. 61 09 ก.ค. 61 24 11,900 11,500 10,900 3,000 

14 ก.ค. 61 16 ก.ค. 61 24 11,900 11,500 10,900 3,000 

21 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61 24 11,900 11,500 10,900 3,000 

27 ก.ค. 61 29 ก.ค. 61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 



 
 

04 ส.ค. 61 06 ส.ค. 61 24 11,900 11,500 10,900 3,000 

11 ส.ค. 61 13 ส.ค. 61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

18 ส.ค. 61 20 ส.ค. 61 24 11,900 11,500 10,900 3,000 

25 ส.ค. 61 27 ส.ค. 61 24 11,900 11,500 10,900 3,000 

01 ก.ย. 61 03 ก.ย. 61 24 11,900 11,500 10,900 3,000 

15 ก.ย. 61 17 ก.ย. 61 24 11,900 11,500 10,900 3,000 

22 ก.ย. 61 24 ก.ย. 61 24 11,900 11,500 10,900 3,000 

29 ก.ย. 61 01 ต.ค. 61 24 11,900 11,500 10,900 3,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ450บาท/ทรปิ/ลูกทวัร1์ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั 

มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

     2.กรณียกเลกิ   2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

           วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 



 
 

   2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

         เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

           เจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯ 

   ก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระ 

  ค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

    6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ 

      ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที่ยว

(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


