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วนัแรก   กรงุเทพฯ • พนมเปญ  • อนุสาวรยีอ์สิรภาพ •  วดัพนม • คุกตวลสเลง • พระบรมราชวงัจตุมุขสริ ิ

มงคล • พระเจดยีเ์งนิ •  ตลาดชาทะไม  (-/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

04.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 3 ประตู 1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี  

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน  

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

**หมายเหตุ ต ัง้แต ่เดอืนพฤศจกิายน 62 – มนีาคม 63 ทางสายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงเวลาบนิขาไป 

  ออกจากดอนเมอืงเวลา 07.10 น. ถงึพนมเปญเวลา 08.25 น.(กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง)**  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.40 น.        เดนิทางถงึ สนามบนิพนมเปญ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีก่มัพูชา  

 เทา่กบัประเทศไทย)  

09.00 น.        เดนิทางถงึ กรงุพนมเปญ เมอืงหลวงของประเทศกมัพูชา ระยะทางประมาณ 15 ก.ม. 



 

Page 3 of 14 

 

จากน ัน้ เดินทางถงึ : อนุสาวรยี ์อสิรภาพหรอื 

ว ิ ม า น เ อ ก ร า ช  (Independence 

Monument) อนุสาวรีย์เอกราชกัมพูชา

สรา้งขึน้เมือ่ปี 1958 เปรียบเสมือนดอกบัว

ขนาดใหญ่ที่บานอยู่ใจกลางกรุงพนมเปญ

เพื่อร าลกึถึงการหลุดพน้จากการปกครอง

ของฝรั่ ง เศส  กั มพู ช าอยู่ ภ าย ใต ก้ าร

ปกครองของฝรั่งเศสมาตัง้แต่ปี 1863-

1953 เสน้ทางสู่อสิรภาพของกัมพูชานั้น

ไม่ไดโ้รยดว้ยกลบีกุหลาบ เพราะวรีบุรุษผู ้

กลา้หลายพันคนจ าตอ้งสละชวีติเพื่อแลกมา นอกจากน้ี อนุสาวรยีแ์ห่งน้ียังเป็นอนุสรณ์ถงึชาวกมัพูชาทัง้หญงิ

และชายทีเ่สยีสละชวีติเพือ่ชาตดิว้ย 

จากน ัน้ เดนิทางสู่ : วดัพนม(Phnom Temple)วัดพนมเป็นวัดที่ส าคัญมาก ซึง่กรุงพนมเปญก็มีที่มาจากวัดแห่งน้ี

ดว้ย ดังมตี านานพืน้บา้นกลา่ววา่ เมื่อราวหกรอ้ยปีก่อน มเีศรษฐนีีชาวเขมรผูห้นึง่ชือ่เพ็ญ ไดไ้ปพบพระพุทธรูป

น ้าพัดมาเกยฝ่ังหลายองค ์นางมศีรัทธาแกก่ลา้ในพระศาสนา จงึไดส้รา้งวดัขึน้บนยอดเขาทีอ่ยู่ใกล ้ๆ  กนัเพือ่เป็น

ทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปเหลา่นัน้ แมเ้ขาลกูน้ีจะสงูเพยีง 27 เมตร แตก็่ถอืเป็นเขาทีส่งูทีส่ดุในละแวกน้ี จงึเรยีก

กนัเรือ่ยมาวา่ "พนมเปญ" แปลวา่ "เขายายเพ็ญ" 
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จากน ัน้            เ ดิ น ท า ง ถึ ง  : คุ ก ต ว ล ส เ ล ง  (Tuol 

SalengGenocide Museum)"ตวลสเลง" เป็นชื่อ

ของคุกสมัยที่เขมรแดงครองประเทศดัง้เดมิคุกนั้น

เป็นโรงเรียนมาก่อน ตวลสเลง มีชื่ออกีอย่างหนึ่งว่า 

s-21 (Security Office 21) ใชก้ักขังและขู่เข็ญคนที่

ค ิดว่าเป็นศัตรู หรือเป็นกบฏต่อประเทศชาติและ

รัฐบาล ทุกภูมภิาค ทุกระดับชัน้ รวมถงึประเทศเพือ่น

บา้น โดยจะท าทุกวถิีทางเพื่อใหผู้ถู้กคุมขังสารภาพ

ผดิ และลงทา้ยดว้ยการฆ่า จุดหมายปลายทางของ

นักโทษทุกคนในน้ี ทางเดยีวทีจ่ะออกไปจากคกุแห่งน้ีคอื กาสิน้ลมหายใจ แตก่วา่ที่จะถงึเวลาไดอ้อกไปนัน้ตอ้ง

เผชญิกบัการกระท าทีท่ารุณ โดยเหลา่บรรดานักโทษจะถูกทรมานดว้ยวธิกีารตา่งๆ นาๆ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อ ิม่อรอ่ยกบับฟุเฟตน์านาชาต ิ

จากน ัน้ เดนิทางสู่ : พระบรมราชวงัจตุมุขสริมิงคล (Royal Palace Of Phnom Penh)พระบรมราชวงัจตุมุขสริิ

มงคลเป็นกลุม่อาคารพระราชมนเทยีรของพระมหากษัตรยิก์มัพชูา พระเจา้แผ่นดนิกมัพูชาเสด็จประทับทีน้ี่นับแต่

แรกสรา้งใน ค.ศ. 1866 และเสด็จไปประทับทีอ่ืน่เมื่อบา้นเมอืงวุน่วายเพราะเขมรแดงเรอืงอ านาจ ชาวไทยมัก

เรยีกพระราชวงัแห่งน้ีว่า "พระราชวังเขมรนิทร"์ พระบรมราชวงัน้ีสรา้งขึน้หลังจากทีพ่ระบาทสมเด็จพระนโรดม 

พรหมบรริักษ์ ทรงยา้ยเมอืงหลวงจากกรุงอดุง มายังกรุงพนมเปญในชว่งกลางครสิตศ์ตวรรษที ่19 

สกัการะ : พระเจดยีเ์งนิหรอื วดัพระแกว้ เหตทุีเ่รยีกวา่ พระเจดยีเ์งนิ เพราะวา่ พืน้ของอาคารปูลาดดว้ยแผ่น

เงนิกว่า 5,000 แผ่น แตล่ะแผ่นหนักมากกวา่ 1 กโิลกรัม รวมน ้าหนักทัง้สิน้ 5 ตัน แต่คนส่วนใหญ่รูจ้ักกนัในนาม 

"วัดพระแกว้เขมร" ภายในประดษิฐานพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของกัมพูชาอยู่สององคค์อื พระแกว้มรกตสมัย

ศตวรรษที่ 17 และพระพุทธรูปทองที่หล่อดว้ยทองค าบรสิุทธิ ์90 กโิลกรัม ประดับดว้ยเพชร 9,548 เม็ด เม็ดที่

ใหญ่ทีส่ดุหนักถงึ 25 กะรัต 
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19.00 น.  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลังอาหารน าท่านเดนิชอ้ปป้ิง ณ ตลาดชาทะไม อสิระใหท้่านไดเ้ลอืก

ชมเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงเสยีมเรยีบตามอธัยาศยั 

 **น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SAMNANGLAOR HOTEL  โรงแรมหรหูราระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่** 

  

วนัทีส่อง   พนมเปญ • เสยีมเรยีบ • ลอ่งเรอืโตนเลสาบ • ศาลองคเ์จก๊ • องคจ์อม • ชมโชวร์ะบ าอปัสรา    

(เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                           

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน ัน้ หลงัอาหารเชา้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเสยีมเรยีบ ชมววิทวิทัศนแ์ละวถิชีวีติชาวกมัพูชาระหวา่งเสน้ทาง 

(ระยะทาง 350 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้  เดินทางสู่: โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake)น าท่านล่องเรอืชม โตนเลสาบ หรอื ทะเลสาบเขมรเป็น

ทะเลสาบน ้าจืด ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ตัง้อยู่บรเิวณตอนกลางประเทศกมัพูชา มพีืน้ที่ประมาณ 

7500 ตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเขมรเกดิจากแม่น ้าโขง ซึง่แม่น ้าโขงไหลผ่านมีความยาวถงึ 500 กโิลเมตร 

ครอบคลมุถงึพืน้ที ่5 จังหวดัของกมัพูชา ไดแ้ก ่ก าปงชนัง โพธสิตัว ์พระตะบอง และเสยีมราฐ เป็นทะเลสาบทีม่ี

ปลาน ้าจดืชกุชมุมากแห่งหนึง่ประมาณ 300 ชนดิ 

จากน ัน้ น าทุกท่านกรายสกัการะ ศาลองคเ์จก๊ องคจ์อม ทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต่สมัยพระเจา้ชยัวรมันที ่2 ในสมัยนัน้องคเ์จ๊ค 

องคจ์อม มีความสามารถในเรื่องการรบ

เป็นอย่างมากเป็นที่เกรงขามของข ้าศกึ

ศตัรู เป็นผูท้ี่มีจติใจงามเป็นอย่างมากใน

ยามว่าง เวน้จากศึกสงคราม  หากมี

นักโทษคนไหนที่ไม่ไดท้ าความผิดที่

รา้ยแรงมาก พระองคก็์จะขออภัยโทษ

ให  ้ จงึเป็นที่เคารพรัก นับถือของคนใน
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เมอืงเสยีมเรยีบเป็นอย่างมาก  400 ปีต่อมา กมัพูชาเปลีย่นมานับถอืศาสนาพุทธ และไดม้กีารศกึษาประวตัขิอง

เจา้เจกและเจา้จอม และเห็นวา่เป็นบุคคลตวัอย่างทีป่ระพฤตตินดมีาก จงึไดม้กีารสรา้งรูปเคารพ 

19.00น.  บรกิารอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ต์ อ ิ่มอร่อยกบั

อาหารนานาชาตชินิด พรอ้มชมโชวก์ารแสดง

ชุดระบ าอปัสร ศลิปะพืน้เมอืงของกมัพูชาทีเ่ป็น

การแสดงทีส่วยงาม ใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพเป็นที่

ระลกึไวเ้ป็นความทรงจ าหลังอาหารน าท่านเดนิช ้

อปป้ิง ณ ตลาดซาจะ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืก

ซือ้สนิคา้พืน้เมอืงเสยีมเรยีบตามอธัยาศยั 

**น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมหรหูราระดบั 4 ดาว MEMORIE 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่** 

  

 

วนัทีส่าม นครธม • ปราสาทบนัทายศร ี• ปราสาทบายน • ปราสาทตาพรหม • นครวดั • ตลาดซาจะ๊ • สนามบนิ

เสยีมเรยีบ •    ดอนเมอืง       (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

เชา้   บ ร ิ ก า ร อ า ห า ร เ ช้ า  ณ 

หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน ัน้  เดนิทางสูเ่มอืงพระนครหรอืนครธม 

ผ่านชมสะพานนาคราช เพือ่เขา้สูเ่มอืง

นครธม ซึง่เป็นสะพานที่พระเจา้ชัยวร

มันที่ 7 กษัตรยิเ์ขมรใชเ้ป็นทางเสด็จ

ผ่านเขา้ออกเมืองนครธม ประตูเมือง 

ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตวห์ันพระ

พั ก ต ร์ไ ปทั ้ ง  4  อ าณ าจั ก ร เข ม ร 
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สถาปนาขึน้ในปลายครสิตศ์วรรษที ่12 โดยพระเจา้ชัยวรมันที่ 7 มอีาณาเขตครอบคลมุพืน้ที่ 9 ตารางกโิลเมตร 

อยู่ทางทศิเหนือของ นครวัด ภายในเมืองมีส ิง่ก่อสรา้งมากมายนับแต่สมัยแรกๆ น าทุกท่าน เขา้ชมปราสาท

บายน เป็นโบราณสถานที่ส าคัญที่สุดเป็นล าดับที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร ์สรา้งขึน้เมือ่ปลาย

ครสิตศ์ตวรรษที่ 12 ในรัชสมัยของพระเจา้ชัยวรมันที ่7 ปราสาทบายนสรา้งขึน้จากหนิทรายและเป็นสญัลักษณ์

ของเขาพระสเุมรุ เมือ่มองจากดา้นนอก จะแลดคูลา้ยกบัเขาวงกต แตค่วามจรงิแลว้ ลกัษณะของปราสาทบายน

นัน้สรา้งขึน้ตามแบบแผนของยันตระ ซึง่เป็นเรขาคณติของพุทธศาสนาของอนิเดยี เป็นสญัลกัษณข์องมันดาล่า 

หรือรูปวงกลมอันเป็นสัญลักษณ์แทนจักรวาลและพลังศักดิส์ทิธิใ์นศาสนาฮนิดู เมื่อไดเ้ขา้ไปสัมผัสยังปราสาท

แห่งน้ีจะรูส้กึเหมอืนมคีนคอยจอ้งมองเราอยู่ตลอดเวลา ซึง่เป็นเสน่หท์ีป่ระทับใจของปราสาทแห่งน้ี 

จากน ัน้ น าท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทที่ถูกทิ้งรา้งมานานถึง 500 ปี สรา้งขึน้ในปี พศ.

1729 เป็น   ปราสาทหินในยุคสุดทา้ยของอาณาจักรขอม สมัยพระเจา้ชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงเลื่อมใสในพุทธ

ศาสนา ปราสาทตาพรหมจงึเป็นทัง้ปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาไปในตวั ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอัน

เป็นเรื่องราวทางพุทธประวัต ินิกายมหายาน ทัง้หนา้บัน และทับหลัง แต่ในสมัยพระเจา้ชัยวรมันที่ 8 ที่ทรง

เลือ่มใสในศาสนาฮนิด ูภาพสลกับางภาพไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นเรือ่งราวเกีย่วกับศาสนาฮนิด ูส่วนพระพุทธรูป ก็

ถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศวิะลงึค ์ 

 

เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั บฟุเฟ่ต ์  

จากน ัน้ ชมสิง่มหศัจรรย ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ปราสาทนครวดั ทีเ่ปรยีบเสมอืนวมิานของเทพเจา้สงูสดุที่

บรรจงชะลอลงมาประดษิฐานไวใ้นโลกมนุษยแ์ละถอืวา่เป็นสถานที่สดุยอดของการเดนิทางไปในครัง้น้ี ซ ึง่สรา้ง

ขึน้เมือ่ ปี พ.ศ. 1650-1720โดยพระเจา้สรุยิวรมันที ่2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอปัสรนับหมืน่องค ์

ชมภาพแกะสลกันูนต ่า การกวนเกษียรสมุทร  ซึง่เป็นพธิีกรรมโบราณอนัศกัดิส์ทิธิน่์าสนใจเป็นอย่างยิง่ ท่านจะ

ไดช้มภาพการยกกองทัพของพระเจา้ สรุยิวรมันที ่1 โดยมภีาพกองทัพของเสยีมกกุ ซึง่เป็นบรรพบุรุษของพวก

เราชาวไทยปรากฏอยู่ 

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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จากน ัน้ เดนิทางชม ปราสาทบนัทายศร ีหรอืเรยีกตามส าเนียงเขมรวา่ บนัเตยีไสร หมายถงึ ปราสาทสตรหีรอืป้อม

สตร ีสรา้งตอนปลายสมัยพระเจา้ราเชนทรวรมนิทร(์พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลงัเล็กๆกลุม่หนึง่ สรา้งดว้ยหนิ

ทรายสชีมพูแกะและสลกัภาพนูนสงูไดอ้ย่างสวยงามมากเป็นปราสาทหนิทีถ่อืไดว้า่งดงามทีส่ดุในประเทศ

กมัพูชา มคีวามกลมกลนือย่างสมบูรณ ์และเป็นปราสาทแห่งเดยีวทีส่รา้งเสร็จแลว้กวา่ 1000 ปี แต่ลวดลายก็ยัง

มคีวามคมชดั เหมอืนกบัสรา้งเสร็จใหม่ ๆ ปราสาทบันทายศร ีมคีวามออ่นชอ้ยงดงามชา่งไดแ้กะสลกัอย่างวจิติ

บรรจงจนท าใหเ้หลา่นางอสัราและเทพธดิาทีป่ระดบับนผนังดเูสมอืนมชีวีติจรงิๆ 

จากน ัน้   น าทุกท่านเดนิทางไป ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง ตลาดซาจ๊ะ ชอปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ของเมอืงเสยีมเรยีบ ของ

ตลาดซาจ๊ะก็ไดแ้ก ่เสือ้ผา้ กระเป๋า ผา้ทอ ของฝากพวกพวง กญุแจและอืน่ๆ เครือ่งเงนิ อญัมณี  

  และอืน่ๆ อกีมากมายใหทุ้กท่านได ้เลอืกซือ้ ของฝากกลบัเมอืงไทย 
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ค า่           บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

21.45 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการไทยแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่ FD 619 

22.50 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

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

 

อตัราคา่บรกิารและเง ือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทาง ราคา ทวัรก์มัพูชา พนมเปญ เสยีมเรยีบ 3 วนั 2 คนื บนิแอรเ์อเชยี 

เร ิม่เดนิทาง 
กลบัจาก

เดนิทาง 
กรุป๊ ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

จอยแลนด ์

(ราคาไมร่วมต ัว๋) 

14 ก.พ.63 16 ก.พ.63 24 13,900 13,500 12,900 3,000 9,900 

28 ก.พ.63 01 ม.ีค.63 24 14,900 14,500 13,900 3,000 10,900 

13 ม.ีค.63 15 ม.ีค.63 24 13,900 13,500 12,900 3,000 9,900 

27 ม.ีค.63 29 ม.ีค.63 24 14,900 14,500 13,900 3,000 10,900 

03 เม.ย.63 05 เม.ย.63 24 13,900 13,500 12,900 3,000 9,900 

11 เม.ย.63 13 เม.ย.63 24 13,900 13,500 12,900 3,000 9,900 

12 เม.ย.63 14 เม.ย.63 24 14,900 14,500 13,900 3,000 10,900 

13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 24 13,900 13,500 12,900 3,000 9,900 
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24 เม.ย.63 26 เม.ย.63 24 12,900 12,500 11,900 3,000 8,900 

01 พ.ค.63 03 พ.ค.63 24 13,900 13,500 12,900 3,000 9,900 

15 พ.ค.63 17 พ.ค.63 24 12,900 12,500 11,900 3,000 8,900 

29 พ.ค.63 31 พ.ค.63 24 13,900 13,500 12,900 3,000 9,900 

**ราคา INFANT (อายุไมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 3,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทวัรแ์ละต ัว๋

เคร ือ่งบนิแลว้** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เคร ือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ 

 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีูลคา่เพิม่ 7%  

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเง ือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

เง ือ่นไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ

ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุ

งาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ที่

เมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคุมของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 600 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์ 1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีม

ของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 
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เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 11,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการ

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรณุาช าระกอ่น

เดนิทาง 30 วนั) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ในกรณีทีค่า่ทวัรม์รีาคา ต า่กวา่ 11,000 บาท 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะหกัค่าใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด

เทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีง ือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์60% และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะท าการ

เลือ่น            การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะต่อไป แตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอื

เลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ล ือ่น

วนัเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ั๋วภายใน เช่น (ต ั๋วเคร ือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้

กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์

บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเง ือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มน า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธใน

การเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
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 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุ

เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง

,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง 

หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยั

พบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปจัจบุนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม อาจ

ท าใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป 

ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ท ีอ่ยูเ่หนอืการควบคุมของ

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ย

ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เคร ือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 
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 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

โปรดทราบ 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวรแ์ละเงนิส่วนที่เหลอืในเวลาที่เจา้หนา้ที่ก าหนด หากลูกคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชื่อ

ลูกคา้กรุ๊ปนั้นออกโดยอัตโนมัติเพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอื่นที่รอควิอยู่ โดยถือว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหล้กูคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุม่ใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเที่ยวบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน 

ทัง้น้ี ลูกคา้ทราบและเขา้ใจดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวสิัย และเชื่อมั่นว่าบริษัทฯไดพ้ยายามอย่างสุด
ความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไม่ยกเหตุน้ีมาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิ

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดในทุกกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซี่ากอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยู่กบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลูกคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถาน
ฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกันปัญหาดงักล่าว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยื่นวซีา่เดีย่วเพื่อจะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็ว
กอ่นช าระคา่ทัวร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซี่า กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซี่า
ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซี่าทุกขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑูตโดยจะไม่มีการชีแ้จงเหตุผลและจะไม่คนืค่าวซี่าในทุก
กรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถือว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิการ
เดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่มีการชีแ้จงเหตผุล หากลูกคา้
ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆที่จัดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถือว่าลูกคา้สมัครใจสละสทิธใินการใช ้
บรกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ที่บรษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรือ 
ดว้ยเหตุสุดวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้่ายที่ลูกคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซี่า) กรณีลูกคา้ช าระดว้ย
บัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เน่ืองจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือลา่ชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดย
แบ่งสมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้ง
ปฏิบัตติามเงื่อนไขที่สายการบินก าหนด) และ/หรือ ซื้อประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสูญหายหรือล่าชา้ หากกระเป๋า
เดนิทางสูญหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไม่

สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกันอบุัตเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทุก

กรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทาง
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ไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉินทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันที 
14.  โปรแกรมทัวรน้ี์บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็นผูด้ าเนินการ

ทัวรโ์ปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลา ทัง้ น้ี บริษัทฯขอจ ากัดความรับผิดชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิที่บริษัทไดร้ับจริงตาม

หลกัฐานทางบัญชเีท่านัน้ 
 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


