
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วันแรก   กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – 
                          พระเจดีย์เงิน –  ตลาดชาทะไม  (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                            

04.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

07.10 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองพนมเปญ โดยเที่ยวบิน FD 608 (ใช้เวลาบิน 1 ช่ัวโมง กับ 15 นาที) 

 
08.25 น.        เดินทางถึง สนามบิน พนมเปญ  ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้  (เวลาท้องถิ่นที่ กัมพูชา  เท่ากับ

ประเทศไทย)  
09.00 น.        เดินทางถึง กรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา ระยะทางประมาณ 15 ก.ม. 
จากน้ัน เดินทางถึง : อนุสาวรีย์อิสรภาพหรือ วิมานเอกราช (Independence Monument) อนุสาวรียเ์อกราชกมัพชูาสร้าง

ขึ้นเม่ือปี 1958 เปรียบเสมือนดอกบวัขนาดใหญ่ที่บานอยูใ่จกลางกรุงพนมเปญเพือ่ร าลึกถึงการหลุดพน้จากการ
ปกครองของฝร่ังเศส กมัพชูา อยูภ่ายใตก้ารปกครองของฝร่ังเศสมาตั้งแต่ปี 1863- 1953 เสน้ทางสู่อิสรภาพของ
กมัพชูานั้นไม่ไดโ้รยดว้ยกลีบกุหลาบ เพราะวรีบุรุษผูก้ลา้หลายพนัคนจ าตอ้งสละชีวติเพือ่แลกมา นอกจากน้ี 
อนุสาวรียแ์ห่งน้ียงัเป็นอนุสรณ์ถึงชาวกมัพชูาทั้งหญิงและชายที่เสียสละชีวติเพือ่ชาติดว้ย 

จากน้ัน เดินทางสู่ : วัดพนม(Phnom Temple)วดัพนมเป็นวดัที่ส าคญัมาก ซ่ึงกรุงพนมเปญก็มีที่มาจากวดัแห่งน้ีดว้ย ดงัมี
ต  านานพื้นบา้นกล่าววา่ เม่ือราวหกร้อยปีก่อน มีเศรษฐีนีชาวเขมรผูห้น่ึงช่ือเพญ็ ไดไ้ปพบพระพทุธรูปน ้ าพดัมาเกย
ฝ่ังหลายองค ์นางมีศรัทธาแก่กลา้ในพระศ าสนา จึงไดส้ร้างวดัขึ้นบนยอดเขาที่อยูใ่กล้ๆ  กนัเพือ่เป็นที่ประดิษฐาน
พระพทุธรูปเหล่านั้น แมเ้ขาลูกน้ีจะสูงเพยีง 27 เมตร แต่ก็ถือเป็นเขาที่สูงที่สุดในละแวกน้ี จึงเรียกกนัเร่ือยมาวา่ 
"พนมเปญ" แปลวา่ "เขายายเพญ็" 



 

 
จากน้ัน            เดินทางถึง : คุกตวลสเลง  (Tuol SalengGenocide 

Museum)"ตวลสเลง" เป็นช่ือของคุกสมยัที่เขมรแดง
ครองประเทศดั้งเดิมคุกนั้นเป็นโรงเรียนมาก่อน ตวล
สเลง มีช่ืออีกอยา่งหน่ึงวา่ s-21 (Security Office 21) 

ใชก้กัขงัและขู่เขญ็คนที่คิดวา่เป็นศตัรู หรือเป็นกบฏ
ต่อประเทศชาติและรัฐบาล ทุกภูมิภาค ทุกร ะดบัชั้น 
รวมถึงประเทศเพือ่นบา้น โดยจะท าทุกวถีิทางเพือ่ใหผู้ ้
ถูกคุมขงัสารภาพผดิ และลงทา้ยดว้ยการฆ่า จุดหมาย
ปลายทางของนกัโทษทุกคนในน้ี ทางเดียวที่จะ
ออกไปจากคุกแห่งน้ีคือ กาส้ินลมหายใจ แต่กวา่ที่จะ
ถึงเวลาไดอ้อกไปนั้นตอ้งเผชิญกบัการกระท าที่ทารุณ โดยเหล่าบรรดานกัโทษจะถูกทรมานดว้ยวธีิการต่างๆ นาๆ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ 
จากน้ัน เดินทางสู่ : พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล (Royal Palace Of Phnom Penh)พระบรมราชวงัจตุมุขสิริมงคลเป็น

กลุ่มอาคารพระราชมนเทียรของพระมหากษตัริยก์มัพชูา พระเจา้แผน่ดินกมัพชูาเสด็จประทบัที่น้ีนบัแต่แรกสร้างใน 
ค.ศ. 1866 และเสด็จไปประทบัที่อ่ืนเม่ือบา้นเมืองวุน่วายเพราะเขมรแดงเรืองอ านาจ ชาวไทยมกัเรียกพระราชวงัแห่ง
น้ีวา่ "พระราชวงัเขมรินทร์ " พระบรมราชวงัน้ีสร้างขึ้นหลงัจากที่พระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรั กษ ์ทรง
ยา้ยเมืองหลวงจากกรุงอุดง มายงักรุงพนมเปญในช่วงกลางคริสตศ์ตวรรษที่ 19 
สักการะ : พระเจดีย์เงินหรือ วัดพระแก้ว เหตุที่เรียกวา่ พระเจดียเ์งิน เพราะวา่ พื้นของอาคารปูลาดดว้ยแผน่เงินกวา่ 
5,000 แผน่ แต่ละแผน่หนกัมากกวา่ 1 กิโลกรัม รวมน ้ าหนกัทั้งส้ิน 5 ตนั แต่คนส่วนใหญ่รู้จกักนัในนาม "วดัพระ
แกว้เขมร" ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมืองของกมัพชูาอยูส่ององคค์ือ พระแกว้มรกตสมยัศตวรรษที่ 17 
และพระพทุธรูปทองที่หล่อดว้ยทองค าบริสุทธ์ิ 90 กิโลกรัม ประดบัดว้ยเพชร 9,548 เม็ด เม็ดที่ใหญ่ที่สุดหนกัถึง 25 
กะรัต 



 

 
19.00น.  บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารน าท่านเดินชอ้ปป้ิง ณ ตลาดชาทะไม  อิสระใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือก

ซ้ือสินคา้พื้นเมืองเสียมเรียบตามอธัยาศยั 
 **นําท่านเข้าสู่ที่พัก SAMNANGLAOR HOTEL  โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า** 

 
 

วันที่สอง   พนมเปญ •เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม •ชมโชว์ระบําอัปสรา (เช้า/กลางวัน/เย็น))                                                                                                                            

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ชมววิทิวทศัน์และวถีิชีวติชาวกมัพชูาระหวา่งเสน้ทาง (ระยะทาง 

350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  เดินทางสู่: โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake)น าท่านล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมรเป็นทะเลสาบน ้ าจืด ที่

ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตั้งอยูบ่ริเวณตอนกลางประเทศกมัพชูา มีพื้นที่ประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร 
ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่น ้ าโขง ซ่ึงแม่น ้ าโขงไหลผา่นมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื้นที่ 5 จงัหวดั
ของกมัพชูา ไดแ้ก่ ก าปงชนงั โพธิสตัว ์พระตะบอง และเสียมราฐ เป็นทะเลสาบที่มีปลาน ้ าจืดชุกชุมมากแห่งหน่ึง
ประมาณ 300 ชนิด 



 

จากนั้น น าทุกท่านกรายสกัการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ที่มีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที่ 2 ในสมยันั้นองคเ์จค๊ องค์
จอม มีความสามารถในเร่ืองการรบเป็นอยา่งมากเป็นที่เกรงขามของข ้าศึกศตัรู เป็นผูท้ี่มีจิตใจงามเป็นอยา่งมากใน
ยามวา่งเวน้จากศึกสงคราม หากมีนกัโทษคนไหนที่ไม่ไดท้  าความผดิที่ร้ายแรงมาก พระองคก์็จะขออภยัโทษให ้ จึง
เป็นที่เคารพรัก นบัถือของคนในเมืองเสียมเรียบเป็นอยา่งมาก  400 ปีต่อมา กมัพชูาเปล่ียนมานบัถือศาสนาพทุธ 
และไดมี้การศึกษาประวติัของเจา้เจกและเจา้จอม และเห็นวา่เป็นบุคคลตวัอยา่งที่ประพฤติตนดีมาก จึงไดมี้การสร้าง
รูปเคารพ 

 
19.00น.  บริการอาหารคํา่แบบบุฟเฟ่ต์ อิ่มอร่อยกับอาหาร

นานาชาติชนิด พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบําอัปสร 
ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชาที่เป็นการแสดงที่สวยงาม ให้ทุก
ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกไว้เป็นความทรงจํา 
หลงัอาหารน าท่านเดินชอ้ปป้ิง ณ ตลาดซาจะ อิสระใหท้่าน
ไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองเสียมเรียบตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 



 

**นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว MEMORIE HOTEL หรือเทียบเท่า** 

 
 

วันที่สาม นครธม –ปราสาทบันทายศรี- ปราสาทบายน –  ปราสาทตาพรหม –  นครวัด - ตลาดซาจ๊ะ –  สนามบินเสียมเรียบ –      
ดอนเมือง  (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                            

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้น  เดินทางสู่เมืองพระนครหรือนครธม ผา่นชมสะพานนาคราช เพือ่เขา้สู่เมืองนครธม ซ่ึงเป็นสะพานที่พระเจา้ชยัวร

มนัที่ 7 กษตัริยเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผา่นเขา้ออกเมืองนครธม ประตูเมือง ที่มี ยอดเป็นรูปพระโพธิสตัวห์นัพระ
พกัตร์ไปทั้ง 4 อาณาจกัรเขมร  สถาปนาขึ้นในปลาย คริสตศ์วรรษที่ 12 โดยพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 มีอาณาเขต
ครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยูท่างทิศเหนือของ นครวดั  ภายในเมืองมีส่ิงก่อสร้างมากมายนบัแต่สมยัแรกๆ 
น าทุกท่าน เขา้ชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที่ส าคญัที่สุดเป็นล าดบัที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเม่ือมาเยอืนองักอร์ 
สร้างขึ้นเม่ือปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 12 ในรัชสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 ปราสาทบายนสร้างขึ้นจากหินทร ายและ
เป็นสญัลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุ เม่ือมองจากดา้นนอก จะแลดูคลา้ยกบัเขาวงกต แต่ความจริงแลว้ ลกัษณะของ
ปราสาทบายนนั้นสร้างขึ้นตามแบบแผนของยนัตระ ซ่ึงเป็นเรขาคณิตของพทุธศาสนาของอินเดีย เป็นสญัลกัษณ์
ของมนัดาล่า หรือรูปวงกลมอนัเป็นสญัลกัษณ์แทนจกัรวาลและพลงัศกัด์ิสิทธ์ิในศาสนาฮินดู เม่ือไดเ้ขา้ไปสมัผสัยงั
ปราสาทแห่งน้ีจะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจอ้งมองเราอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเป็นเสน่ห์ที่ประทบัใจของปราสาทแห่งน้ี 

จากนั้น น าท่านชม ปราสาทตาพรหม  (Ta Prohm) เป็นปราสาทที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี สร้างขึ้นในปี พศ .1729 เป็น   
ปราสาทหินในยคุสุดทา้ยของอาณาจกัรขอม สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 ที่ทรงเล่ือมใสในพทุธศาสนา ปราสาทตา
พรหมจึงเป็นทั้งปราสาทและวดัทางพทุธศาสนาไปในตวั ภายในปราสาทมีภาพแกะสลกัอนัเป็นเร่ืองราวทางพทุธ
ประวติั นิกายมหายาน ทั้งหนา้บนั และทบัหลงั แต่ในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที่ 8 ที่ทรงเล่ือมใสในศาสนาฮินดู ภาพ
สลกับางภาพไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนาฮินดู ส่วนพระพทุธรูป ก็ถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศิวะลึงค ์ 

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           บริการอาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์   
จากนั้น ชมส่ิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวมิานของเทพเจา้สูงสุดที่บรรจง

ชะลอลงมาประดิษฐานไวใ้นโลกมนุษยแ์ละถือวา่เป็นสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในคร้ังน้ี ซ่ึงสร้างขึ้นเม่ือ ปี 
พ.ศ. 1650-1720โดยพระเจา้สุริยวรมนัที่ 2 โดยถวายเป็นพทุธบูชา ชมรูปสลกันางอปัสรนบัหม่ืนองค ์ชมภาพ
แกะสลกันูนต ่า การกวนเกษียรสมุทร  ซ่ึงเป็นพธีิกรรมโบราณอนัศกัด์ิสิทธ์ิน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ ท่านจะไดช้มภาพ
การยกกองทพัของพระเจา้ สุริยวรมนัที่ 1 โดยมีภาพกองทพัของเสียมกุก ซ่ึงเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทย
ปรากฏอยู ่

 
จากน้ัน เดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามส าเนียงเขมรวา่ บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี สร้าง

ตอนปลายสมยัพระเจา้ราเชนทรวรมินทร์(พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลงัเล็กๆกลุ่มหน่ึง สร้างดว้ยหินทรายสีชมพแูกะ
และสลกัภาพนูนสูงไดอ้ยา่งสวยงามมากเป็นปราสาทหินที่ถือไดว้า่งดงามที่สุดในประเทศกมัพชูา มีความกลมกลืน



 

อยา่งสมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดียวที่สร้างเสร็จแลว้กวา่ 1000 ปี แต่ลวดลายก็ยงัมีความคมชดั เหมือนกบัสร้าง
เสร็จใหม่ ๆ ปราสาทบนัทายศรี มีความอ่อนชอ้ยงดงามช่างไดแ้กะสลกัอยา่งวจิิตบรรจงจนท าใหเ้หล่านางอสัราและ
เทพธิดาที่ประดบับนผนงัดูเสมือนมีชีวติจริงๆ 

จากนั้น   น าทุกท่านเดินทางไป ชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปป้ิงสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ ของตลาดซาจะ๊
ก็ไดแ้ก่ เส้ือผา้ กระเป๋า ผา้ทอ ของฝากพวกพวง กุญแจและอ่ืนๆ เคร่ืองเงิน อญัมณี  

  และอ่ืนๆ อีกมากมายใหทุ้กท่านได ้เลือกซ้ือ ของฝากกลบัเมืองไทย 

 
คํา่           บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
22.05 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่  FD 619 
23.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

........................................................................................ 
 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
 

วันเดินทาง ราคา ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

06 เม.ย.62 08 เม.ย.62 24 14,900 14,500 13,900 3,000 

12 เม.ย.62 14 เม.ย.62 24 14,900 14,500 13,900 3,000 

13 เม.ย.62 15 เม.ย.62 24 14,900 14,500 13,900 3,000 

14 เม.ย.62 16 เม.ย.62 24 14,900 14,500 13,900 3,000 

27 เม.ย.62 29 เม.ย.62 24 13,900 13,500 12,900 3,000 



 

04 พ.ค.62 06 พ.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

18 พ.ค.62 20 พ.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

25 พ.ค.62 27 พ.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

08 ม.ิย.62 10 ม.ิย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

22 ม.ิย.62 24 ม.ิย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

06 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

20 ก.ค.62 22 ก.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

27 ก.ค.62 29 ก.ค.62 24 14,900 14,500 13,900 3,000 

10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24 14,900 14,500 13,900 3,000 

 
อัตราค่าบริการรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 



 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน) 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 



 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


