
 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเอเซีย 
 



 

 

วันแรก   กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรียอิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวงั

จตุมุขสิริมงคล – พระเจดียเงิน    

                  ตลาดชาทะไมไ (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                           

04.00 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 1 เคาทเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

06.30 น.    ออกเดินทางสู เมืองพนมเปญ โดยเที่ยวบิน FD 608 (ใชเวลาบิน 1 ชั่วโมง กับ 10 นาที) 

หมายเหตุ ในกรณีตองการล็อกที่นั่งไปกลับคาใชจายในการล็อกที่นั่งไปกลับ 200 บาท/ทาน (ตั๋วเครื่องบินของคณะ
เปนตั๋วกรุปแบบ Random ไมสามารถล็อกที่นั่งได ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน ในกรณีล็อกที่นั่ง 

กรุณาแจงเจาหนาที่ ณ วันทําการจองทัวรคะ 

08.45 น.        เดินทางถึง สนามบินพนมเปญ ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่กัมพูชา 

เทากับประเทศไทย)  

09.00 น.        เดินทางถึง กรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา ระยะทางประมาณ 15 ก.ม. 

จากนั้น  เดินทางถึง : อนุสาวรียอิสรภาพหรือ วิมานเอกราช(Independence Monument) 

 อนุสาวรียเอกราชกัมพูชาสรางขึ้นเมื่อป 1958 เปรียบเสมือนดอกบัวขนาดใหญที่

บานอยูใจกลางกรุงพนมเปญเพื่อรําลึกถึงการหลุดพนจากการปกครองของ

ฝรั่งเศส กัมพูชาอยูภายใตการปกครองของฝรั่งเศสมาตั้งแตป 1863-1953 

เสนทางสูอิสรภาพของกัมพูชานั้นไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ เพราะวีรบุรุษผูกลา

หลายพันคนจําตองสละชีวิตเพื่อแลกมา นอกจากนี้ อนุสาวรียแหงนี้ยังเปน

อนุสรณถึงชาวกัมพูชาทั้งหญิงและชายที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติดวย 

จากนั้น  เดินทางสู : วัดพนม(Phnom Temple) 

 วัดพนมเปนวัดที่สําคัญมาก ซึ่งกรุงพนมเปญก็มีที่มาจากวัดแหงนี้ดวย ดังมี

ตํานานพื้นบานกลาววา เมื่อราวหกรอยปกอน มีเศรษฐีนีชาวเขมรผูหนึ่งชื่อเพ็ญ 

ไดไปพบพระพุทธรูปน้ําพัดมาเกยฝงหลายองค นางมีศรัทธาแกกลาในพระ

ศาสนา จึงไดสรางวัดขึ้นบนยอดเขาที่อยูใกลๆ กันเพื่อเปนที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปเหลานั้น แมเขาลูกนี้จะสูงเพียง 27 เมตร แตก็ถือเปนเขาที่สูงที่สุดใน

ละแวกนี้ จึงเรียกกันเรื่อยมาวา "พนมเปญ" แปลวา "เขายายเพ็ญ" 

จากนั้น           เดินทางถึง : คุกตวลสเลง(Tuol SalengGenocide Museum) 

"ตวลสเลง" เปนชื่อของคุกสมัยที่ เขมรแดงครองประเทศ ดั้งเดิมคุกนั้นเปน

โรงเรียนมากอน ตวลสเลง มีชื่ออีกอยางหนึ่งวา s-21 (Security Office 21) ใช

กักขังและขูเข็ญคนที่คิดวาเปนศัตรู หรือเปนกบฏตอประเทศชาติและรัฐบาล ทุก

ภูมิภาค ทุกระดับชั้น รวมถึงประเทศเพื่อนบาน โดยจะทําทุกวิถีทางเพื่อใหผูถคูุม



 

 

ขังสารภาพผิด และลงทายดวยการฆา จุดหมายปลายทางของนักโทษทุกคนในนี้ ทางเดียวที่จะออกไปจากคุกแหงนี้คือ 

กาสิ้นลมหายใจ แตกวาที่จะถึงเวลาไดออกไปนั้นตองเผชิญกับการกระทําที่ทารุณ โดยเหลาบรรดานักโทษจะถูก   

ทรมานดวย   วิธีการตางๆ นาๆ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิ่มอรอยกับบุฟเฟตนานาชาติ 
จากนั้น  เดินทางสู : พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล(Royal Palace Of Phnom Penh) 

พ ระบ รม ราช วั งจตุมุ ขสิ ริม งคล เป น กลุ ม อาคารพ ระราชม น เที ยรของ

พระมหากษัตริยกัมพูชา พระเจาแผนดินกัมพูชาเสด็จประทับที่นี้นับแตแรกสราง

ใน ค.ศ. 1866 และเสด็จไปประทับที่อื่นเมื่อบานเมืองวุนวายเพราะเขมรแดงเรือง

อํานาจ ชาวไทยมักเรียกพระราชวังแหงนี้วา "พระราชวังเขมรินทร" พระบรมราช

วังนี้สรางขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ ทรงยายเมือง

หลวงจากกรุงอุดง มายังกรุงพนมเปญในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 19 

 

สักการะ : พระเจดียเงินหรือ วัดพระแกว 

เหตุที่เรียกวา พระเจดียเงิน เพราะวา พื้นของอาคารปูลาดดวยแผนเงินกวา 

5,000 แผน แตละแผนหนักมากกวา 1 กิโลกรัม รวมน้ําหนักทั้งสิ้น 5 ตัน แตคน

สวนใหญรูจักกันในนาม "วัดพระแกวเขมร" ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป

คูบานคูเมืองของกัมพูชาอยูสององคคือ พระแกวมรกตสมัยศตวรรษที่ 17 และ

พระพุทธรูปทองที่หลอดวยทองคําบริสุทธิ์ 90 กิโลกรัม ประดับดวยเพชร 9,548 

เม็ด เม็ดที่ใหญที่สุดหนักถึง 25 กะรัต 

 

19.00น. ไ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนําทานเดินชอปปง ณ ตลาดชาทะไม อิสระใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองเสียมเรียบตาม

อัธยาศัย 

 **นําทานเขาสูที่พัก SAMNANGLAOR HOTEL  โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา** 
 

 

 
 

 

 

วันที่สอง   พนมเปญ •เสียมเรียบ • ลองเรือโตนเลสาบ • ศาลองคเจก • องคจอม •ชมโชวระบํา

อัปสราไ (เชา/กลางวนั/เย็น))                                                                                                                         



 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้น หลังอาหารเชานําทานเดินทางสู เมืองเสียมเรียบ ชมวิวทิวทัศนและวิถีชีวิตชาวกัมพูชาระหวางเสนทาง 

(ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น   เดินทางสู: โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake) 

นําทานลองเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมรเปนทะเลสาบน้ําจืด ที่

ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ต้ังอยูบริเวณตอนกลางประเทศกัมพูชา มี

พื้นที่ประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจากแมน้ําโขง ซึ่งแมน้ํา

โขงไหลผานมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื้นที่ 5 จังหวัดของ

กัมพูชา ไดแก กําปงชนัง โพธิสัตว พระตะบอง และเสียมราฐ เปนทะเลสาบที่มี

ปลาน้ําจืดชุกชุมมากแหงหนึ่งประมาณ 300 ชนิด 

 

จากนั้น นําทุกทานกรายสักการะ ศาลองคเจก องคจอม ที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 2 ในสมัยนั้นองคเจค 

องคจอม มีความสามารถในเรื่องการรบเปนอยางมากเปนที่เกรงขามของข้ําศึกศัตรู เปนผูที่มีจิตใจงามเปนอยาง

มากในยามวางเวนจากศึกสงคราม หากมีนักโทษคนไหนที่ไมไดทําความผิดที่รายแรงมาก พระองคก็จะขออภัย

โทษให  จึงเปนที่เคารพรัก นับถือของคนในเมืองเสียมเรียบเปนอยางมาก  400 ปตอมา กัมพูชาเปลี่ยนมานับถือ

ศาสนาพุทธ และไดมีการศึกษาประวัติของเจาเจกและเจาจอม และเห็นวาเปนบุคคลตัวอยางที่ประพฤติตนดีมาก 

จึงไดมีการสรางรูปเคารพ 

19.00น. ไ บริการอาหารค่ําแบบบุฟเฟต อิ่มอรอยกับอาหารนานาชาติชนิด พรอมชม

โชวการแสดงชุดระบําอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชาที่เปนการแสดงที่
สวยงาม ใหทุกทานไดเก็บภาพเปนที่ระลึกไวเปนความทรงจํา 

                         หลังอาหารนําทานเดินชอปปง ณ ตลาดซาจะ อิสระใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อสินคา    

พื้นเมืองเสียมเรียบตามอัธยาศัย 

 **นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว MEMORIE HOTEL หรือเทียบเทา** 

 

 

 

 

 

  



 

 

วันที่สาม นครธม –ปราสาทบนัทายศร-ี ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด -ตลาดซาจะ – 

สนามบินเสียมเรียบ –     ดอนเมือง ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                           

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้น  เดินทางสูเมืองพระนครหรือนครธม ผานชมสะพานนาคราช เพื่อเขาสูเมืองนครธม ซึ่งเปนสะพานที่พระเจา

ชัยวรมันที่ 7 กษัตริยเขมรใชเปนทางเสด็จผานเขาออกเมืองนครธม ประตู

เมือง ที่มียอดเปนรูปพระโพธิสัตวหันพระพักตรไปทั้ง 4 อาณาจักรเขมร 

สถาปนาขึ้นในปลายคริสตศวรรษที่ 12 โดยพระเจาชัยวรมันที่ 7 มีอาณา

เขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยูทางทิศเหนือของ นครวัด ภายใน

เมืองมีสิ่งกอสรางมากมายนับแตสมัยแรกๆ นําทุกทาน เขาชมปราสาท

บายน เปนโบราณสถานที่สําคัญที่สุดเปนลําดับที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเมื่อ

มาเยือนอังกอร สรางขึ้นเมื่อปลายคริสตศตวรรษที่ 12 ในรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 ปราสาทบายนสรางขึ้น

จากหินทรายและเปนสัญลักษณของเขาพระสุเมรุ เมื่อมองจากดานนอก จะแลดูคลายกับเขาวงกต แตความจริง

แลว ลักษณะของปราสาทบายนนั้นสรางขึ้นตามแบบแผนของยันตระ ซึ่งเปนเรขาคณิตของพุทธศาสนาของอินเดีย 

เปนสัญลักษณของมันดาลา หรือรูปวงกลมอันเปนสัญลักษณแทนจักรวาลและพลังศักด์ิสิทธิ์ในศาสนาฮินดู เมื่อได

เขาไปสัมผัสยังปราสาทแหงนี้จะรูสึกเหมือนมีคนคอยจองมองเราอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนเสนหที่ประทับใจของ

ปราสาทแหงนี้ 

จากนั้น นําทานชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เปนปราสาทที่ถูกทิ้งราง

มานานถึง 500 ป สรางขึ้นในป พศ.1729 เปน   ปราสาทหินในยุค

สุดทายของอาณาจักรขอม สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงเลื่อมใสใน

พุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเปนทั้งปราสาทและวัดทางพุทธ

ศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอัน 

เปนเรื่องราวทางพุทธประวัติ นิกายมหายาน ทั้งหนาบัน และทับหลัง 

แตในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 8 ที่ทรงเลื่อมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลักบางภาพไดถูกดัด 

แปลงใหเปนเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาฮินดู สวนพระพุทธรูป ก็ถูกดัดแปลงใหเปนศิวะลึงค  

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน บุฟเฟต   

จากนั้น ชมสิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ปราสาทนครวัด ที่

เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจาสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว

ในโลกมนุษยและถือวาเปนสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งนี้ 

ซึ่งสรางขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 1650-1720โดยพระเจาสุริยวรมันที่ 2 โดยถวาย

เปนพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค ชมภาพแกะสลักนูนต่ํา 

การกวนเกษียรสมุทร  ซึ่งเปนพิธีกรรมโบราณอัน 



 

 

ศักดิ์สิทธิ์นาสนใจเปนอยางยิ่ง ทานจะไดชมภาพการยกกองทัพของพระเจา สุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของ

เสียมกุก ซึ่งเปนบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู 

จากนั้น  เดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามสําเนียงเขมรวา  

บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือปอมสตรี สรางตอนปลาย      

สมัยพระเจาราเชนทรวรมินทร(พ.ศ.1510)เปนปราสาทหลังเล็กๆกลุมหนึ่ง 

สรางดวยหินทราย            สีชมพูแกะและสลักภาพนูนสูงได 

อยางสวยงามมากเปนปราสาทหนิที่ถือไดวางดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา 

มีความ 

กลมกลืนอยางสมบูรณ และเปนปราสาทแหงเดียวที่สรางเสร็จแลวกวา 1000 ป แต 

ลวดลายก็ยังมีความคมชัด เหมือนกับสรางเสร็จใหม ๆ ปราสาทบันทายศรี มีความ 

ออนชอยงดงามชางไดแกะสลักอยางวิจิตบรรจงจนทําใหเหลานางอัสราและเทพธิดาที่ประดับบนผนังดูเสมือนมี

ชีวิตจริงๆ 

จากนั้น   นําทุกทานเดินทางไป ชอปปงสินคาพื้นเมือง ตลาดซาจะ ชอปปงสินคา

ทองถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ ของตลาดซาจะก็ไดแก เสื้อผา กระเปา ผา

ทอ ของฝากพวกพวง กุญแจและอื่นๆ เครื่องเงิน อัญมณี  

  และอื่นๆ อกีมากมายใหทุกทานได เลือกซื้อ ของฝากกลับเมืองไทย 

เที่ยง           บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

21.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการไทยแอรเอเซีย เที่ยวบินที่  FD 

619 
22.50 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 

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

 

อัตราคาบรกิารและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

 

วันเดินทาง ราคา ทัวรกัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วนั 2 คนื บนิ
แอรเอเชีย 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก

เดินทาง 
กรุป ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

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 



 

 

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 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ  

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษตีั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได
ระบุไวในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่
เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอย
กวา15 วัน มิฉะน้ันถือ 

วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก 
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,

วันหยุดนักขัตฤกษ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของทานไปยัง 

คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวย

กะทันหันกอนลวงหนา 
เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว 
(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ

คาเสียหายตางๆที่ 

เกิดจากการยกเลิกของทาน 
5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือ

ยกเลิกการเดินทาง 

โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 
6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯ

จะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 



 

 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือ
ไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,
การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย

พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไม
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจาย

ขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม
สามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ

ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจาํเพือ่ประโยชนของ
ทานเอง** 


