
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเ์อเซีย 
 



 

 
 

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

                  ตลาดชาทะไม (-/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                         

04.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 ประตู 1 เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

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

หมายเหต ุ ในกรณีตอ้งการล็อกที่นัง่ไปกลบัค่าใชจ้า่ยในการล็อกที่นัง่ไปกลบั 200 บาท/ทา่น (ตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊แบบ 

Random ไม่สามารถลอ็กที่นัง่ได ้ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน ในกรณีล็อกที่นัง่ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ ณ วนัท าการจอง

ทวัรค์่ะ 

08.45 น.        เดนิทางถงึ สนามบินพนมเปญ ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิ่นที่กมัพูชา เท่ากบัประเทศไทย)  

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

จากน้ัน  เดินทางถงึ : อนุสาวรียอ์สิรภาพหรือ วมิานเอกราช(Independence Monument) 

 อนุสาวรียเ์อกราชกมัพูชาสรา้งขึ้นเมือ่ปี 1958 เปรียบเสมอืนดอกบวัขนาดใหญ่ที่บานอยู่ใจ

กลางกรุงพนมเปญเพื่อร าลึกถึงการหลุดพน้จากการปกครองของฝรัง่เศส กมัพูชาอยู่

ภายใตก้ารปกครองของฝรัง่เศสมาตัง้แต่ปี 1863-1953 เสน้ทางสู่อิสรภาพของกมัพูชานัน้

ไม่ไดโ้รยดว้ยกลบีกุหลาบ เพราะวรีบุรุษผูก้ลา้หลายพนัคนจ าตอ้งสละชีวิตเพื่อแลกมา 

นอกจากนี้  อนุสาวรียแ์ห่งนี้ยงัเป็นอนุสรณ์ถึงชาวกมัพูชาท ัง้หญิงและชายที่เสียสละชีวิต

เพื่อชาติดว้ย 

จากน้ัน  เดินทางสู ่: วดัพนม(Phnom Temple) 

 วดัพนมเป็นวดัที่ส  าคญัมาก ซึ่งกรุงพนมเปญก็มีที่มาจากวดัแห่งนี้ ดว้ย ดงัมีต านาน

พื้นบา้นกล่าวว่า เมื่อราวหกรอ้ยปีก่อน มีเศรษฐีนีชาวเขมรผูห้นึ่งชื่อเพ็ญ ไดไ้ปพบ

พระพุทธรูปน า้พดัมาเกยฝัง่หลายองค ์นางมศีรทัธาแก่กลา้ในพระศาสนา จึงไดส้รา้งวดัขึ้น

บนยอดเขาที่อยู่ใกล ้ๆ  กนัเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเหล่านัน้ แมเ้ขาลูกนี้จะสูง

เพียง 27 เมตร แต่ก็ถือเป็นเขาที่สูงที่สุดในละแวกนี้  จึงเรียกกนัเรื่อยมาว่า "พนมเปญ" 

แปลว่า "เขายายเพญ็" 

จากน้ัน           เดินทางถงึ : คุกตวลสเลง(Tuol SalengGenocide Museum) 

 "ตวลสเลง" เป็นชื่อของคุกสมยัที่เขมรแดงครองประเทศ ด ัง้เดิมคุกนัน้เป็นโรงเรียนมา

ก่อน ตวลสเลง มชีื่ออีกอย่างหนึ่งว่า s-21 (Security Office 21) ใชก้กัขงัและขูเ่ขญ็คนที่

คิดว่าเป็นศตัรู หรือเป็นกบฏต่อประเทศชาติและรฐับาล ทุกภูมภิาค ทุกระดบัช ัน้ รวมถึง

ประเทศเพื่อนบา้น โดยจะท าทุกวถิทีางเพื่อใหผู้ถู้กคุมขงัสารภาพผดิ และลงทา้ยดว้ยการ

ฆ่า จุดหมายปลายทางของนกัโทษทุกคนในน้ี ทางเดยีวที่จะออกไปจากคุกแห่งนี้คือ กา 

 สิ้นลมหายใจ แต่กว่าที่จะถงึเวลาไดอ้อกไปนัน้ตอ้งเผชญิกบัการกระท าทีท่ารุณ โดยเหลา่บรรดานกัโทษจะถูกทรมานดว้ยวธิกีารต่างๆ นาๆ 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อิ่มอร่อยกบับุฟเฟตน์านาชาติ 



 

 
 

จากน้ัน  เดินทางสู ่: พระบรมราชวงัจตุมขุสริิมงคล(Royal Palace Of Phnom Penh) 

พระบรมราชวงัจตุมุขสิริมงคลเป็นกลุ่มอาคารพระราชมนเทียรของพระมหากษตัริย ์

กมัพูชา พระเจา้แผ่นดนิกมัพูชาเสดจ็ประทบัที่นี้นบัแต่แรกสรา้งใน ค.ศ. 1866 และเสด็จ

ไปประทบัที่อื่นเมื่อบา้นเมืองวุ่นวายเพราะเขมรแดงเรืองอ านาจ ชาวไทยมกัเรียก

พระราชว ังแห่งนี้ ว่า "พระราชว ังเขมรินทร์" พระบรมราชวงันี้ สรา้ง ขึ้นหลงัจากที่

พระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรกัษ ์ทรงยา้ยเมืองหลวงจากกรุงอุดง มายงักรุง

พนมเปญในช่วงกลางคริสตศ์ตวรรษที่ 19 

 

สกัการะ : พระเจดียเ์งนิหรือ วดัพระแกว้ 

เหตุ ที่เรียกว่า พระเจดยีเ์งนิ เพราะว่า พื้นของอาคารปูลาดดว้ยแผ่นเงนิกว่า 5,000 แผ่น แต่ละ

แผ่นหนกัมากกว่า 1 กิโลกรมั รวมน า้หนกัท ัง้สิ้น 5 ตนั แต่คนส่วนใหญ่รูจ้กักนัในนาม 

"วดัพระแกว้เขมร" ภายในประดษิฐานพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมอืงของกมัพูชาอยู่สององคค์ือ 

พระแกว้มรกตสมยัศตวรรษที่ 17 และพระพุทธรูปทองที่หล่อดว้ยทองค าบริสุทธิ์  90 

กิโลกรมั ประดบัดว้ยเพชร 9,548 เมด็ เมด็ที่ใหญ่ที่สุดหนกัถงึ 25 กะรตั 

 

19.00น.  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารน าทา่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ ตลาดชาทะไม อิสระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงเสยีมเรียบตามอธัยาศยั 

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

 
 
 
 
 
 

วนัที่สอง   พนมเปญ •เสยีมเรียบ • ลอ่งเรือโตนเลสาบ • ศาลองคเ์จก๊ • องคจ์อม •ชมโชวร์ะบ าอปัสรา (เชา้/กลางวนั/เย็น))                                                                                                                            

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ หลงัอาหารเชา้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเสยีมเรียบ ชมววิทวิทศันแ์ละวถิชีวีติชาวกมัพูชาระหวา่งเสน้ทาง (ระยะทาง 350 กโิลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้   เดินทางสู:่ โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake) 

 
 



 

 
 

น าท่านล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมรเป็นทะเลสาบน า้จืด ที่ใหญ่ที่สุดใน

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ตัง้อยู่บริเวณตอนกลางประเทศกมัพูชา มพีื้นที่ประมาณ 7500 

ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจากแมน่ า้โขง ซึ่งแมน่ า้โขงไหลผ่านมีความยาวถงึ 500 

กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื้นที่ 5 จงัหวดัของกมัพูชา ไดแ้ก่ ก าปงชนงั โพธิสตัว ์พระ

ตะบอง และเสยีมราฐ เป็นทะเลสาบที่มปีลาน า้จืดชกุชมุมากแห่งหนึ่งประมาณ 300 ชนิด 

 
จากนัน้ น าทุกทา่นกรายสกัการะ ศาลองคเ์จก๊ องคจ์อม ที่มชีื่อเสยีงตัง้แต่สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที ่2 ในสมยันัน้องคเ์จค๊ องคจ์อม มี

ความสามารถในเรื่องการรบเป็นอยา่งมากเป็นที่เกรงขามของข  า้ศกึศตัรู เป็นผูท้ี่มจีิตใจงามเป็นอย่างมากในยามวา่งเวน้จากศึก

สงคราม หากมนีกัโทษคนไหนที่ไมไ่ดท้  าความผดิทีร่า้ยแรงมาก พระองคก์็จะขออภยัโทษให  ้ จึงเป็นทีเ่คารพรกั นบัถอืของคน

ในเมอืงเสยีมเรยีบเป็นอยา่งมาก  400 ปีต่อมา กมัพูชาเปลีย่นมานบัถอืศาสนาพุทธ และไดม้กีารศึกษาประวตัิของเจา้เจกและเจา้

จอม และเหน็ว่าเป็นบุคคลตวัอย่างที่ประพฤติตนดมีาก จึงไดม้กีารสรา้งรูปเคารพ 

19.00น.  บริการอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ต ์อิ่มอร่อยกบัอาหารนานาชาตชินิด พรอ้มชมโชวก์ารแสดงชุด 

ระบ าอปัสร ศิลปะพื้นเมืองของกมัพูชาที่เป็นการแสดงที่สวยงาม ใหทุ้กท่านไดเ้กบ็ภาพเป็นที่ระลึกไวเ้ป็นความทรงจ า 

หลงัอาหารน าทา่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ ตลาดซาจะ อิสระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงเสยีมเรียบตามอธัยาศยั 

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

 

 

 

 

 

  

วนัที่สาม นครธม –ปราสาทบนัทายศรี- ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวดั -ตลาดซาจะ๊ – สนามบินเสยีมเรียบ –     

ดอนเมือง  (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้  เดินทางสูเ่มืองพระนครหรอืนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพื่อเขา้สู่เมอืงนครธม ซึ่งเป็นสะพานที่พระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 กษตัริย ์

เขมรใชเ้ป็นทางเสด็จผ่านเขา้ออกเมอืงนครธม ประตูเมอืง ที่มยีอดเป็นรูปพระโพธิสตัวห์นัพระพกัตรไ์ปท ัง้ 4 อาณาจกัรเขมร 

สถาปนาขึ้นในปลายคริสตศ์วรรษที่ 12 โดยพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 มอีาณาเขตครอบ 

คลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทศิเหนือของ นครวดั ภายในเมอืงมสีิ่งก่อสรา้ง 

มากมายนบัแต่สมยัแรกๆ น าทุกท่าน เขา้ชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที่ส  าคญั 

ที่สุดเป็นล  าดบัที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเมือ่มาเยอืนองักอร ์สรา้งขึ้นเมือ่ปลายคริสต์ 

ศตวรรษที่ 12 ในรชัสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 ปราสาทบายนสรา้งขึ้นจากหนิทราย 

และเป็นสญัลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุ เมื่อมองจากดา้นนอก จะแลดูคลา้ยกบัเขาวงกต แต่ความจริงแลว้ ลกัษณะของปราสาท

บายนนัน้สรา้งขึ้นตามแบบแผนของยนัตระ ซึ่งเป็นเรขาคณิตของพุทธศาสนาของอินเดยี เป็นสญัลกัษณ์ของมนัดาลา่ หรือรูป

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


 

 
 

วงกลมอนัเป็นสญัลกัษณ์แทนจกัรวาลและพลงัศกัดิ์สทิธิ์ในศาสนาฮินดู เมือ่ไดเ้ขา้ไปสมัผสัยงัปราสาทแห่งน้ีจะรูส้ึกเหมอืนมคีน

คอยจอ้งมองเราอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นเสน่หท์ี่ประทบัใจของปราสาทแห่งนี้  

จากนัน้ น าท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทที่ถูกทิ้งรา้งมานาน 

ถงึ 500 ปี สรา้งขึ้นในปี พศ.1729 เป็น   ปราสาทหนิในยุคสุดทา้ยของอาณาจกัร 

ขอม สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 ที่ทรงเลือ่มใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึง 

เป็นท ัง้ปราสาทและวดัทางพุทธศาสนาไปในตวั ภายในปราสาทมภีาพแกะสลกัอนั 

เป็นเรื่องราวทางพุทธประวตัิ นิกายมหายาน ท ัง้หนา้บนั และทบัหลงั แต่ในสมยั 

พระเจา้ชยัวรมนัที่ 8 ที่ทรงเลือ่มใสในศาสนาฮินดู ภาพสลกับางภาพไดถู้กดดั 

แปลงใหเ้ป็นเรื่องราวเกี่ยวกบัศาสนาฮินดู ส่วนพระพุทธรูป ก็ถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศิวะลงึค์  

เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั บุฟเฟต ์  

จากนัน้ ชมสิ่งมหศัจรรย ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ปราสาทนครวดั ที่เปรียบเสมอืน 

วมิานของเทพเจา้สูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดษิฐานไวใ้นโลกมนุษยแ์ละถอืวา่ 

เป็นสถานที่สุดยอดของการเดนิทางไปในครัง้นี้  ซึ่งสรา้งขึ้นเมือ่ ปี พ.ศ. 1650-1720 

โดยพระเจา้สุริยวรมนัที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลกันางอปัสรนบัหมืน่ 

องค ์ชมภาพแกะสลกันูนต า่ การกวนเกษยีรสมทุร  ซึ่งเป็นพธิีกรรมโบราณอนั 

ศกัดิ์สทิธิ์น่าสนใจเป็นอยา่งยิ่ง ท่านจะไดช้มภาพการยกกองทพัของพระเจา้ สุริยวรมนัที่ 1 โดยมภีาพกองทพัของเสยีมกุก ซึ่ง

เป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ 

จากน้ัน  เดนิทางชม ปราสาทบนัทายศรี หรือเรียกตามส าเนียงเขมรวา่ บนัเตียไสร หมายถงึ  

ปราสาทสตรีหรือป้อมสตร ีสรา้งตอนปลายสมยัพระเจา้ราเชนทรวรมนิทร(์พ.ศ.1510) 

เป็นปราสาทหลงัเลก็ๆกลุม่หน่ึง สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพูแกะและสลกัภาพนูนสูงได ้

อย่างสวยงามมากเป็นปราสาทหนิทีถ่อืไดว้า่งดงามที่สุดในประเทศกมัพูชา มคีวาม 

กลมกลนือยา่งสมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดยีวที่สรา้งเสรจ็แลว้กว่า 1000 ปี แต่ 

ลวดลายก็ยงัมคีวามคมชดั เหมอืนกบัสรา้งเสรจ็ใหม ่ๆ ปราสาทบนัทายศร ีมคีวาม 

อ่อนชอ้ยงดงามช่างไดแ้กะสลกัอยา่งวจิิตบรรจงจนท าใหเ้หลา่นางอสัราและเทพธิดาที่ประดบับนผนงัดูเสมอืนมชีวีติจริงๆ 

จากนัน้   น าทุกท่านเดินทางไป ชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมอืง ตลาดซาจะ๊ ชอปป้ิงสินคา้ทอ้งถิ่น ของเมืองเสยีมเรียบ ของตลาดซาจ๊ะก็ไดแ้ก่ 
เสื้อผา้ กระเป๋า ผา้ทอ ของฝากพวกพวง กุญแจและอื่นๆ เครื่องเงนิ อญัมณี  

  และอื่นๆ อีกมากมายใหทุ้กท่านได ้เลอืกซื้อ ของฝากกลบัเมอืงไทย 
เที่ยง           บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   

21.45 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการไทยแอรเ์อเซีย เที่ยวบินที่  FD 619 

22.50 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

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

 

 



 

 
 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

 

วนัเดินทาง ราคา ทวัรก์มัพชูา พนมเปญ เสยีมเรยีบ 3 วนั 2 คืน บินแอรเ์อเชีย 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

4 ส.ค.61 6 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 

1 ก.ย.61 3 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 

6 ต.ค.61 8 ต.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

13 ต.ค.61 15 ต.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

20 ต.ค.61 22 ต.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

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

3 พ.ย.61 5 พ.ย.61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

10 พ.ย.61 12 พ.ย.61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

17 พ.ย.61 19 พ.ย.61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

24 พ.ย.61 26 พ.ย.61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

1 ธ.ค.61 3 ธ.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

2 ธ.ค.61 4 ธ.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

8 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

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



 

 
 

15 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

22 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

29 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

30 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

31 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

5 ม.ค.62 7 ม.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

12 ม.ค.62 14 ม.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

19 ม.ค.62 21 ม.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

26 ม.ค.62 28 ม.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบินชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

✓ ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

✓ ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

✓ ประกนัอบุตัิเหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

✓ ภาษีน ้ ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัขึ้นกอ่นวนัเดินทาง) 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิม่ 7%  

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิ่มพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความควบคุมของ

บริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ่) 



 

 
 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทุกทา่นค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นที่เหลือช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกวา่15 วนั มิฉะน้ันถอื 

วา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลิก 

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

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

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลื่อนการเดนิทางของท่านไปยงั 

คณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไมส่ามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้ 

เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงนิทุกกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษทัฯก าหนดไว ้

(15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่ 

เกดิจากการยกเลิกของท่าน 

5.คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธ์ิเลื่อนวนัเดินทางหรอืยกเลิกการเดนิทาง 

โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วนักอ่นการเดินทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกคร ัง้กอ่นท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการ

บินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายใน

โดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

7.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดินทางเพื่อการทอ่งเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 
รายละเอยีดเพิ่มเติม 

➢ บริษทัฯมสีทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไมส่ามารถเดินทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่

จลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิ

เหตุสุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 
 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัิเหตุในรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมา

ขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัิเหตุที่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดนิทาง บริษทัฯ

ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

➢ ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงนิและไมส่ามารถเปลี่ยนช่ือได  ้

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่ท ัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

➢ กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบิน

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 


