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CAMBODIA 3D2N 

 

 
วนัแรก   กรุงเทพฯ–พนมเปญ–อนุสาวรยีอ์สิรภาพ–วดัพนม–คกุตวลสเลง–พระบรมราชวงัจตมุุขสริมิงคล-พระเจดยีเ์งนิ–                         

ตลาดชาทะไม  (-/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            
04.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 3 ประต ู1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี  

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น  

06.30 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงพนมเปญ โดยเทีย่วบนิ FD 608 (ใชเ้วลาบนิ 1 ช ัว่โมง กบั 15 นาท)ี 

 
07.40 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิพนมเปญ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีก่มัพูชา เทา่กบัประเทศไทย)  

09.00 น.  เดนิทางถงึ กรุงพนมเปญ เมอืงหลวงของประเทศกมัพชูา ระยะทางประมาณ 15 ก.ม. 
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 เดนิทางถงึ : อนุสาวรยีอ์สิรภาพหรอื วมิานเอกราช (Independence Monument) อนุสาวรยีเ์อกราชกัมพูชาสรา้งขึน้

เมือ่ปี 1958 เปรยีบเสมอืนดอกบวัขนาดใหญท่ีบ่านอยูใ่จกลางกรุงพนมเปญเพือ่ร าลกึถงึการหลดุพน้จากการปกครองของฝร่ังเศส 

กัมพูชาอยู่ภายใตก้ารปกครองของฝร่ังเศสมาตัง้แตปี่ 1863-1953 เสน้ทางสูอ่สิรภาพของกัมพูชานัน้ไม่ไดโ้รยดว้ยกลบีกหุลาบ 
เพราะวรีบรุุษผูก้ลา้หลายพันคนจ าตอ้งสละชวีติเพือ่แลกมา นอกจากนี้ อนุสาวรยีแ์ห่งนี้ยังเป็นอนุสรณ์ถงึชาวกัมพูชาทัง้หญงิและ

ชายทีเ่สยีสละชวีติเพือ่ชาตดิว้ย 
 เดนิทางสู ่: วดัพนม(Phnom Temple)วัดพนมเป็นวัดทีส่ าคัญมาก ซึง่กรุงพนมเปญก็มทีีม่าจากวัดแห่งนี้ดว้ย ดังมตี านาน

พืน้บา้นกลา่ววา่ เมือ่ราวหกรอ้ยปีกอ่น มเีศรษฐนีีชาวเขมรผูห้นึง่ชือ่เพ็ญ ไดไ้ปพบพระพุทธรูปน ้าพัดมาเกยฝ่ังหลายองค ์นางมี
ศรัทธาแกก่ลา้ในพระศาสนา จงึไดส้รา้งวดัขึน้บนยอดเขาทีอ่ยู่ใกล ้ๆ  กันเพื่อเป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปเหลา่นัน้ แมเ้ขาลกูนี้จะ

สงูเพยีง 27 เมตร แตก็่ถอืเป็นเขาทีส่งูทีส่ดุในละแวกนี ้จงึเรยีกกนัเรือ่ยมาวา่ "พนมเปญ" แปลวา่ "เขายายเพ็ญ" 

เดนิทางถงึ : คุกตวลสเลง (Tuol SalengGenocide Museumเป็นชือ่ของคกุสมัยทีเ่ขมรแดงครองประเทศดัง้เดมิคกุนัน้
เป็นโรงเรยีนมากอ่น ตวลสเลงมชีือ่อกีอย่างหนึง่วา่ s-21 (Security Office 21) ใชก้ักขังและขูเ่ข็ญคนทีค่ดิวา่เป็นศัตรู หรอืเป็น

กบฏตอ่ประเทศชาตแิละรัฐบาล ทกุภมูภิาค ทกุระดบัชัน้ รวมถงึประเทศเพือ่นบา้น โดยจะท าทกุวถิทีางเพือ่ใหผู้ถู้กคมุขังสารภาพ
ผดิ และลงทา้ยดว้ยการฆา่ จดุหมายปลายทางของนักโทษทกุคนในนี ้ทางเดยีวทีจ่ะออกไปจากคกุแห่งนี้คอื กาสิน้ลมหายใจ แต่

กวา่ทีจ่ะถงึเวลาไดอ้อกไปนัน้ตอ้งเผชญิกับการกระท าทีท่ารุณ โดยเหลา่บรรดานักโทษจะถกูทรมานดว้ยวธิกีารตา่งๆ  

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อิม่อรอ่ยกบับุฟเฟตน์านาชาต ิ

 เดนิทางสู ่: พระบรมราชวงัจตุมุขสริมิงคล (Royal Palace Of Phnom Penh)พระบรมราชวังจตมุุขสริมิงคลเป็นกลุม่
อาคารพระราชมนเทยีรของพระมหากษัตรยิก์ัมพูชา พระเจา้แผ่นดนิกัมพูชาเสด็จประทับทีน่ี้นับแตแ่รกสรา้งใน ค.ศ. 1866 และ

เสด็จไปประทับทีอ่ืน่เมือ่บา้นเมอืงวุน่วายเพราะเขมรแดงเรอืงอ านาจ ชาวไทย
มักเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่า "พระราชวังเขมรนิทร์" พระบรมราชวังนี้สรา้งขึน้

หลังจากทีพ่ระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบรรัิกษ์ ทรงยา้ยเมอืงหลวงจาก

กรุงอดุง มายังกรุงพนมเปญในชว่งกลางครสิตศ์ตวรรษที ่19 
สกัการะ : พระเจดยีเ์งนิหรอื วดัพระแกว้ เหตทุีเ่รยีกวา่ พระเจดยีเ์งนิ เพราะวา่ พืน้ของ

อาคารปลูาดดว้ยแผ่นเงนิกวา่ 5,000 แผ่น แตล่ะแผ่นหนักมากกวา่ 1 กโิลกรัม 
รวมน ้าหนักทัง้ส ิน้ 5 ตัน แต่คนส่วนใหญ่รูจั้กกันในนาม "วัดพระแกว้เขมร" 

ภายในประดษิฐานพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของกัมพูชาอยู่สององคค์อื พระ
แกว้มรกตสมัยศตวรรษที ่17 และพระพุทธรูปทองทีห่ล่อดว้ยทองค าบรสิทุธิ ์

90 กโิลกรัม ประดบัดว้ยเพชร 9,548 เม็ด เม็ดทีใ่หญท่ีส่ดุหนักถงึ 25 กะรัต 

19.00น.  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หลังอาหารน าทา่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ ตลาด
ชาทะไม อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชม-ซือ้สนิคา้พืน้เมอืงเสยีมเรยีบตามอธัยาศยั 

 **น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SAMNANGLAOR HOTEL  โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่** 
วนัทีส่อง  พนมเปญ •เสยีมเรยีบ • ลอ่งเรอืโตนเลสาบ • ศาลองคเ์จก๊ • องคจ์อม •ชมโชวร์ะบ าอปัสรา (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลงัอาหารเชา้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเสยีมเรยีบชมววิทวิทศันแ์ละวถิชีวีติชาวกมัพูชาระหวา่งเดนิทาง(ระยะทาง 350 กโิลเมตร 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทางสู:่ โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake)น าทา่นลอ่งเรอืชม โตนเลสาบ หรอื ทะเลสาบเขมรเป็นทะเลสาบน ้าจดื ทีใ่หญ่

ทีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ตัง้อยู่บรเิวณตอนกลางประเทศกัมพูชา มพีืน้ทีป่ระมาณ 7500 ตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเขมร

เกดิจากแมน่ ้าโขง ซึง่แมน่ ้าโขงไหลผา่นมคีวามยาวถงึ 500 กโิลเมตร ครอบคลมุถงึพืน้ที ่5 จังหวัดของกัมพูชา ไดแ้ก ่ก าปงชนัง 
โพธสิตัว ์พระตะบอง และเสยีมราฐ เป็นทะเลสาบทีม่ปีลาน ้าจดืชกุชมุมากแหง่หนึง่ประมาณ 300 ชนดิ 

 น าทุกท่านกรายสักการะ ศาลองคเ์จ๊ก องคจ์อม ทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต่สมัยพระเจา้ชัยวรมันที ่2 ในสมัยนั้นองคเ์จ๊ค องคจ์อม มี
ความสามารถในเรือ่งการรบเป็นอย่างมากเป็นทีเ่กรงขามของข ้าศกึศัตรู เป็นผูท้ีม่จีติใจงามเป็นอย่างมากในยามวา่งเวน้จากศกึ

สงคราม หากมนัีกโทษคนไหนทีไ่ม่ไดท้ าความผดิทีร่า้ยแรงมาก พระองคก็์จะขออภัยโทษให  ้ จงึเป็นทีเ่คารพรัก นับถอืของคน
ในเมอืงเสยีมเรยีบเป็นอยา่งมาก  400 ปีตอ่มา กมัพูชาเปลีย่นมานับถอืศาสนาพุทธ และไดม้กีารศกึษาประวัตขิองเจา้เจกและเจา้

จอม และเห็นวา่เป็นบคุคลตวัอยา่งทีป่ระพฤตตินดมีาก จงึไดม้กีารสรา้งรูปเคารพ 

19.00น.  บรกิารอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ต ์อ ิม่อร่อยกบัอาหารนานาชาตชินดิ พรอ้มชมโชวก์ารแสดงชุดระบ าอปัสร ศลิปะพืน้เมอืงของ

กมัพชูาทีเ่ป็นการแสดงทีส่วยงาม ใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึไวเ้ป็นความทรงจ า 
หลงัอาหารน าทา่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ ตลาดซาจะ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงเสยีมเรยีบตามอธัยาศยั 

**น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว MEMORIE HOTEL หรอืเทยีบเทา่** 
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วนัทีส่าม นครธม –ปราสาทบนัทายศร-ี ปราสาทบายน–ปราสาทตาพรหม–นครวดั-ตลาดซาจะ๊– สนามบนิเสยีมเรยี–ดอนเมอืง

  (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดนิทางสู่เมอืงพระนครหรอืนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพื่อเขา้สู่เมอืงนครธม ซึง่เป็นสะพานทีพ่ระเจา้ชัยวรมันที ่7 
กษัตริยเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผ่านเขา้ออกเมืองนครธม ประตูเมอืง ทีม่ยีอดเป็นรูปพระ

โพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทัง้ 4 อาณาจักรเขมร สถาปนาขึน้ในปลายคริสต์ศวรรษที ่

12 โดยพระเจา้ชัยวรมันที ่7 มอีาณาเขตครอบคลมุพืน้ที ่9 ตารางกโิลเมตร อยู่ทางทศิ
เหนือของ นครวัด ภายในเมอืงมสี ิง่ก่อสรา้งมากมายนับแตส่มัยแรกๆ น าทกุทา่น เขา้ชม

ปราสาทบายน เป็นโบราณสถานทีส่ าคัญทีส่ดุเป็นล าดับทีส่องทีค่วรมาเทีย่วชมเมือ่มา
เยอืนอังกอร์ สรา้งขึน้เมือ่ปลายครสิตศ์ตวรรษที ่12 ในรัชสมัยของพระเจา้ชัยวรมันที ่7 

ปราสาทบายนสรา้งขึน้จากหนิทรายและเป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสเุมรุ เมือ่มองจาก

ดา้นนอก จะแลดคูลา้ยกบัเขาวงกต แตค่วามจรงิแลว้ ลักษณะของปราสาทบายนนัน้สรา้ง
ขึ้นตามแบบแผนของยันตระ ซึ่งเป็นเรขาคณิตของพุทธศาสนาของอินเดีย เป็น

สญัลักษณ์ของมันดาลา่ หรอืรูปวงกลมอันเป็นสญัลักษณ์แทนจักรวาลและพลังศักดิส์ทิธิ์
ในศาสนาฮนิดู เมือ่ไดเ้ขา้ไปสมัผัสยังปราสาทแห่งนี้จะรูส้กึเหมอืนมคีนคอยจอ้งมองเรา

อยูต่ลอดเวลา ซึง่เป็นเสน่หท์ีป่ระทบัใจของปราสาทแหง่นี ้
 น าทา่นชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาททีถู่กทิง้รา้งมานานถงึ 500 ปี 

สรา้งขึน้ในปี พศ.1729 เป็น   ปราสาทหนิในยุคสดุทา้ยของอาณาจักรขอม สมัยพระเจา้

ชัยวรมันที ่7 ทีท่รงเลือ่มใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจงึเป็นทัง้ปราสาทและวัด
ทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมภีาพแกะสลักอันเป็นเรื่องราวทางพุทธประวัต ิ

นกิายมหายาน ทัง้หนา้บัน และทับหลัง แตใ่นสมัยพระเจา้ชยัวรมันที ่8 ทีท่รงเลือ่มใสใน
ศาสนาฮนิดู ภาพสลักบางภาพไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นเรื่องราวเกีย่วกับศาสนาฮนิดู สว่น

พระพุทธรูป ก็ถกูดดัแปลงใหเ้ป็นศวิะลงึค ์ 

เทีย่ง          บรกิารอาหารกลางวนั บุฟเฟ่ต ์  
 ชมสิง่มหศัจรรย ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ปราสาทนครวดั ทีเ่ปรยีบเสมอืน

วมิานของเทพเจา้สูงสุดทีบ่รรจงชะลอลงมาประดษิฐานไวใ้นโลกมนุษย์และถอืว่าเป็น
สถานทีส่ดุยอดของการเดนิทางไปในครัง้นี้ ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ ปี พ.ศ. 1650-1720โดยพระ

เจา้สุริยวรมันที ่2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค ์ชมภาพ
แกะสลักนูนต า่ การกวนเกษียรสมุทร  ซึง่เป็นพธิกีรรมโบราณอันศักดิส์ทิธิน่์าสนใจเป็น

อยา่งยิง่ ทา่นจะไดช้มภาพการยกกองทพัของพระเจา้ สรุยิวรมันที ่

1 โดยมภีาพกองทัพของเสยีมกกุ ซึง่เป็นบรรพบุรุษของพวกเรา
ชาวไทยปรากฏอยู ่

เดนิทางชม ปราสาทบนัทายศร ีหรอืเรยีกตามส าเนยีงเขมร
วา่ บนัเตยีไสร หมายถงึ ปราสาทสตรหีรอืป้อมสตร ีสรา้งตอน

ปลายสมัยพระเจา้ราเชนทรวรมนิทร(์พ.ศ.1510) เป็นปราสาท

หลงัเล็กๆกลุม่หนึง่ สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพูแกะและสลักภาพนูน
สงูไดอ้ย่างสวยงามมากเป็นปราสาทหนิทีถ่อืไดว้า่งดงามทีส่ดุใน

ประเทศกมัพูชา มคีวามกลมกลนือย่างสมบรูณ์ และเป็นปราสาท
แหง่เดยีวทีส่รา้งเสร็จแลว้กวา่ 1000 ปี แตล่วดลายก็ยังมคีวาม

คมชดั เหมอืนกับสรา้งเสร็จใหม ่ๆ ปราสาทบนัทายศร ีมคีวาม

ออ่นชอ้ยงดงามชา่งไดแ้กะสลักอย่างวจิติบรรจงจนท าใหเ้หลา่นางอัสราและเทพธดิาทีป่ระดับบนผนังดเูสมอืนมชีวีติจรงิๆ 
  น าทกุทา่นเดนิทางไป ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง ตลาดซาจะ๊ ชอปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ของเมอืงเสยีมเรยีบ ของตลาดซาจ๊ะก็

ไดแ้ก ่เสือ้ผา้ กระเป๋า ผา้ทอ ของฝากพวกพวง กญุแจและอืน่ๆ เครือ่งเงนิ อญัมณี  
  และอืน่ๆ อกีมากมายใหท้กุทา่นได ้เลอืกซือ้ ของฝากกลบัเมอืงไทย 

ค า่           บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   
21.45 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการไทยแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่ FD 619 

22.50 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

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

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/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
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทาง ราคา ทวัรก์มัพชูา พนมเปญ เสยีมเรยีบ 3 วนั 2 คนื บนิแอรเ์อเชยี 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง กรุป๊ ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

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 

23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

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

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 

 ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 
 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ  

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง ไม่

คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามันและภาษีตัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซักรดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อก

และเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของ

บรษัิทฯ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 600 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น(บงัคับตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

 เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทัวร ์

 การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั มฉิะนัน้

ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

 กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มัดจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
 ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% และรบิเงนิมัดจ าทัง้หมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น

ไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิในกรณีเจ็บป่วยกะทันหัน

กอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 
 เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ 

ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระ

คา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ทา่น ไม่มหีัวหนา้ทัวรไ์ทยร่วมเดนิทางไปดว้ยโดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 
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 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครื่องบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว เนื่องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้

ทา่นออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถือวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดงักลา่ว 
 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็

ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอื

เดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่

จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิ

เหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททวัร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้

และออกประเทศได ้เชน่ ศัลยกรรม ผา่ตัดขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงันัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่ทา่นสามารถเดนิทางออก

นอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 
 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน 

สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะ

คา่ใชจ้่ายทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ 

เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 
 

 


